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 . ايجهنمو ايجولومتسيبا ةيميلعتلا زيزعت لجأ نم «ىجوغاديبلاو

 اهتياغ ةيجوغاديب ةسرامه اهفصوب « تاغللا ةيميلعت لإف ةمئ نمو

 اذإ الإ رمأ اهل ميقتسيال ٠ ةيوغللا تاراهملا باستكال ملعتلا ليهأت
 . ةيم اعلا ةيسفنلا  ةيناسللا ةيرظنلل ةيملعلا ةليصح ا ىلع تزكترا

 اهرهوج يف ىعست اهسفن ةيرظنلا هذه نوك يف هل ارربم كلذ دجي دقو
 ةسرامم ا قوعت ىلا قئاوعلا نم ريثكل ٍفاكلا ىملعلا ريسفتلا داجيل نإ

 : ملكتلا ىدل يوغللا ثدحلل ةيلعفلا



 ةس

 نا و م / 1 م4 ٍ
 هسا نيبيعج نم ٠م ةي كشلا اهئ وصا ةساردلا هده دمّتسل ّْ
7 

 مسا كك هَ 2و 00

 2 يَ 7 / م 1 ٍ 5 2 ٠

 هم عيب «أمل اجلا هب ماما 4 «اسلا 5-8 .٠ امش ل وحا

 م دا 0 ا ع 3
 .ةيخاخب .ةيفييبقتلا :تايئانسالا»

 حا ا ةماعب مدا رع 4 اندصقلا .' يرخألاو : 2 700 - .: 5
 22 يي هه -

 / »+ 7 5 . ٠ . ١ و 5 2 م
 هاش نع هوسعس | هدسل كاي ثنمع برس | ساس ١ 4! ايت ايصيمعل نعل ل ه-اصم

 ٠ د - . ء-

 / . / 8 0 2 م

 ؟ ((-// ] / 2 3 / | / / 0 ب / ١
 «سمس اعم , #2 تحجحف دع #4 ةةينشسينبس «دم اهنا 23 - ب ١ هلع هيفا“ 06 طسسعسسصبب

 - د 2 و هه م هَ ب نع

 م ١ ١ 2م ١ ف / , وه © / 58 /

 2 هصاعشا ةماعلا هلل كففأل كمسف رعبا «رجرتج للا |
 - . 8“ نب رك " -

 .بتبلعتلا ةيقدعلا ةسيستلا ممألاى

 بابسن لا تا نمصجا هّتلا ماظن صغئاصحن
 ا # أ [-

 ء[ / 00 00 / م / "1

 2 اعلا تكمفح مانست هدانا 2 - مح ١ ا ع
 - تك 1 اس هر

 5 َّ - 0 3 3 تاهاطعجاو 55597 َء ةيسجلفلا اح

 .:ةحسقا# :قئروف رثلا

 غم 7 ثتيح نيم . تافنلا_ةيميلعت ناف .ةافلاس هلو النست اع

* 

 07 7 // ع ّ / 2 / / / سا ىلا لس 75

.جا هلع 9 اههدإ
 ملعتا ببلاردلع سف 50 ةمئا

 ٠ هيوعنلا تاراهما ساس

-2- .0 58 20 0 .0 
1 

 7 5 م / ا / ع .٠

 1 فمما ا بسلا دس ع 7 تودع
 ايجهنم رعش به هس

 ةيمسعل ع سوس سمع هك 1 ايملعو
7 

 يدؤكي اسم « ايعاو ارامشسا « يسفنلاو يئاسللا ثحبلا نادي
0. 

 و . /-_ 5 ' 7 ١ 3-3 م

 نك سفنلا ملعو كتتانابسللا سناب ى حجهسمس عطاقت كل تا 4 سلا
< 

- 

 هل ضم

 اهميدعتو ةتحججللا ملعت - هشض وم
 ا ا هل

 مم نيسان اصرخ صرخ 0 هاقثا / ثم 205 أ ايس قيمت

 : ىبسفنلا ثحيلاو ىناسللا ثلا 5 ىجهنلا عطافتلا طاق عالجت ا

 0 _ 3 " لج 4 هيلا مست تبتاطخغلا ةيلعشلا كسع_ اهلا 2 مي

 يدي هه ابتسمت م هضم مدح رمي هصم ل ا و نو ع نشل زسقق# نك

 7 2 ذة -

٠ / 
 / ا 0. / ب )| ٠ . ع / َ 7

 9 - هت 5 5 0-7 0 9 ةتيميدعتلا ةيلمعلا فت” ادهم / ةمشك 7 "تن م 4 مح /7

 ايس و 2 ,

 ءاوس لح ىداع ةيسج / تاغللاو م 4 ةعللا ةنلعت
 ا 0

 1996 / 02 / 23 نف قامو
 4 بل



 ملل ا 9 14 < سابا

 4 000 00 1 ٠ < زم
 و ع دع 11

0 

2 
2-0 
0 

17 
 د

 دمهموسصم | همم ع مامس

 ةيناسللا ةيرظنلل ةيفرعملا ةيعجرملا: لوألا ثحبملا

 هرصاعملا

 ةنطوت : الوأ

 ةيميلعتو . ةماعب (0103641908) ةيميلعتلا لقح يف يملعلا ثحبلا نإ
 يتلا ةيحوغاةيبلاو ةيمطلا فاذفألاب ”اقيمع ايعو يعدشسو :ةصاقب كافلا
 ىلع رعي دقو ؛ يجوغعاذديبلا طسولا يف اهقيقحتا ىلإ ةيسيلعتلا ىهرت
 يفرعتلا ضاخقملا نع. لؤعمي : قيمعلاا ملعلا ىعولا اذه كالتما سرادلا
 دنم ([)103611006 065 )١13269065 تاغللا ةسيلخل هباخر:ىفاتاشن ىنذلا

 1 . ا .٠ »ا ىف 0 ين وع .. ١ | ١ ا

 تاردق ةيمنتل ةينارجإ ةليسو اهفصوب . تاغللا ةيميلعت نإف . ةمث نمو

 يضتفت ٠ ةيفيظو ةيفيكب اهلامعتساو ةيوغللا تاراهملا باستكا دصق ملعتملا

 ةرشابم هلص اهل يتلا ةيملعلا تاربخلاو براجتلا نم ةلصاونملا ةدافإلا

 ةهيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيوضعلاو ةيركفلا بناوجلاب اهتاذ يف ةمزالمو

 . ناسنإلا دنع مالكلل يلعفلا عادألل

 .ةفرعملا لوقح نم لقح يأ يف ةيناسنإلا تاربخلا نأل الإ كلذ ناكامو

 يف . يفت يتلا ةيجهنملا تاودألا مدقت ٠ يقيبطتلاو يرظنلا اهيلكشب

 دقو . ءاوس دح ىلع ةيميلعتلاو ةيجوغاديبلا نيتيلمعلا تابلطتمب ءاهلمجم

 يتلا تابوعصلاو قئاوعلا ليلذت يف ةربخلا هذهل ةيملعلا ةيلعافلا رهظت

 ج ل ع



 رييستلا داجيإو . ملعتملاو ملعملا نيب ةيلصاوتلا ةيلمعلا_ليبس ضرتعت
 يدعاوقلا ماظنلا باستكا ةيلمع قيعي يذلا لاكشإلا نم ريثكل مزاللا يملعلا
 .ملعتملا ىدل ةتساو"زدملا ةقفتلل

 نأ ةلاحمال كردي: اهميلعتو ةغللا ملنت ةقيقحب ةفرعم: سانلا .لقأ نإف اذهلو

 اهنا ثيح نخ ؟؛ :تابناسللا يه تاغللا ةيميلعت ىلإ ةيناسنإلا مولعلا برقأ

 اهدختيف ٠ ةيوغللا ةرهاظلا ةسارد ىلع فكعب يذلا ديحولا يملعلا لا ونملا

 . هسفن تقولا يف ةيئارجإ ةليسوو . سردلل اعوضوم

 ىلع تنبنا اذإ الإ رمأ اهل ميقتسي ال تاغللا ةيميلعت نإف انهه نمو
 نم ركقفلا اذه هرفوي امو . رصاعملا يناسللا ركفلل يفرعملا ديصرلا
 يياضقلا لكل يفاكلا ريكفتلا داجيإل افلس ةلهؤم ةيقيبطت تاءارجإو تايرظن

 . يتوص وه ام بناوجلا هذه نم ؛ ةيوغللا ةرهاظلا بناوج لكب قلعت ىتلا
 نيه قيلتلا و بيكرتلا .ظيس نم كلأ نيب عقياع ايطو# ىلالع وح ام اهو
 .فولأملا اهقايس ىف ةيناسللا رضانعلا

 ىف ىملعلا ثحبلا ةيجهنم نا : لوقلا انل نكمي . هجوتلا اذه نم اقالطنأا

 :نوربظلاب ىص# + ةيناسنإلا ةفرعملا لرفع قم سمكا لكلا اذه
 ةيجهنملا ةليصحلا ةيمنتل ةيملاعلا ةيناسللا ةبرجتلا رامثتسا ةيمازلإلا

 ليهأت اهتياغ ؛ ةيجوغاديب ةسرامم اهفصوب تاغللا ةيميلعتل ةيملعلاو

 ةيناسللا ةيرظنلا نأل الإ كلذ ناك امو ٠ ةيوغللا تاراهملا باستكال ملعتملا
 ةيوضعلا قئاوعلا رصحو ةيظفلتلا ةيلمعلا طبض ةيرهوجلا اهتامامتها نم

 . ملكتملا ىدل اهليبس قوعت يتلا ةيعامتجالاو ةيسفنلاو

 ال ٠ اهب نيقطانلا ريغل وأ نيقطانلل ةغللا ملعم نإف « مامتهالا اذه لظ يف

 يف تفقحت يتلا ةيقيبطتلاو ةيرظنلا تازاجنإلا نع ادبأ ىنغ يف نوكي

 كالتماب مزلم انهه نم وهف ؛ ةيناسللا ةرهاظلل ةيملعلا ةبراقملا باحر

 ا

طصاو اهميهافمو اهتيعجرمب ةيملاعلا ةيئاسللا ةيرظنلا
 اهتاءرجاو اهتاحال

 -جف-ثحاتتلا لعَجَي يدا رمل وهو . ةيقيبطتلا
 كسك -سص رح ماقتلا- اذه

لل يرحتلاو يصقتلا يف ةقدلا_لع.صرحلا
 , تاطحملا يف ةلعافلا رصانع

 ٠ ةرصاعملا ةيناسللا ةيرظنلل يلوحتلا راسملل ةزرابلا ةيركفلا

 ةرصاعملا ةيناسنإلا ةيركفلا تاءاطعلل يلوحتلا راسملا يف: لمأت ىنفأ قا

 يجهنملا هليبس كلس دق « ةيوغللا ةرهاظلل يملعلا لوانتلا نأ ىلإ يدهي

 اهتايصوصخ لكب ةيناسللا ةيرظنلل قيمعلا لوحتلا باحر يف ىخوتملا

 مولعلاو « ةماعب مولعلا ةيكرح عفد يف رشابملا رثألا هل ناك امم :ةيملعلا

 ؛ةيئارجإلا تاودألاو ميهافملا نم فيثك مخز ايئدبم أيهتف ؛ ةصاخب ةيناسنإلا

 اهتاعونت لكب ةيفرعملا لوقحلا عيمج محتقت تايناسللا لعج يذلا رمألا

 . ةيراضحلاو ةيفاقثلا

 يف ةدئاس تناك يتلا ةيوغللا ةساردلا ىلإ ىلجع ةتافتلا انتفتلا اماذإ اننا

 5عملأت300 06)ريسوس يد باتك رشن ليبق ام ىلإ ةيناسنإلا ةفاقثلا

 هبقحلا هذه يف - ةساردلا يفلن 1916 ةنس (53055()1857-1913نرع

 ايجراخ الوانت ماعلا اهلكش يف نودكت نأ ودعتال يناسللا خيراتلا نم

 ىغضي ناك يذلا جهنملا نإ دإ ةيوغللا ةرهاظلل
 جهنملا وه هأ وس أم ني

ف دهج يأ نود ادئاس لظ يذلا 3 نراقملا يخيراتلا
 هباترلا هذه قرخ ي

 هبحباتك ريظ نأ ذنم ةصاخب ريسوس يد راكفأ ترهظ نأ ىلإ « ةنكاسلا

 ماع /001ا055 06 اً طوانأ5أ وانو 966/316 / ةماعلا تايناسللا يل شسوزدا ]

 ةديدجلا ةيناسللا ميهافملا تأدب ىتح رهظ نأ ام يذلا باتكلا وهو .6

 . ةمجرتلا قيرطب امإو « ةرشابملا ةذملتلا

لع يصعتسي دق هنإف انهه نمو
ا ةيميلعت يف ثحبلا سرادلا ى

 تاغلل

 يتلا ةيسيسأتلا ميهافملل يعاولا كاردإلا نع لزعمب «تايناسللاب اهتقالعو

 تأ



 02 بوز ب بيج ب --

 ا ا يس

 يردجلا لوحتلا ةاون دعت يتلا ميهافملا يهو ؛ ريسوس يد اهب ءاج
 لاونملا لوفأ .دعب ةيوغللا ةرهاظلل ةيملعلا ةبراقملا راسم 20-2

 يد اهتيضرأ أطو يتلا ةديدجلا ميهافملا هذه تسمأف .نراقملا يجولوليفلا

 لاجم يف نيثحابلا نه ليلق ريغ رفن دنع هيلع لوغي اساسأ ريسوؤس
 هذسهل ناسك آسو : ةقلتخم ةيركف تاسهاجتا ىلإ نومقتي نييآلا .تايفاسللا
 يتلا ةيرظنلا ةيعجرملا بايغ يف هيلع يه ام ىلع نوكت نأ تاهاجتالا
 . ريسوبس يد اهعضو

 يه ثيح نم « ةيناسنإلا ةغللا ةقيقحل يعاولا روصتلا اذه حبصأ كلذلو

 نوكت ةيرظن ةماعد . هتاذ لجأ نمو هتاذ يف سردي نأ بجي لماكتم ماظن
 يذلا نمألا .. ايملع اهليلحتو ةرهاظلا فصو ىلا ىعست ةلواحبس لك اساسأ

 زيمن نأ انل يكمي ' : نأشلا اذه يف لوقي (ل.اإله85) زنويل نوج لعج
 هنأ ريغ . تايناسللا ناديم يف سرادملا نم ريبك ددع نيب نآلا دح ىلإ

 , : 3 0 ١ : َ 0 34 3 ١ قع
 َك انسب © كو زشاسبمل || لربع 6 مسسفصل بعل | رك أ ةقضاخ ٠ ح نلنيين ا

 م

 ىي ذس “4

 (!) .ريسوس

 تلعلت ريسوس يىذ هةعضو قىادصحلا نيكحجيعشملا نيالا <بصأ

 يلا ريسوس» يد اهب درفتا يقلا كايتانثلا هذه. , يقادقلا .فسبيئصتلاب
 ودبي هتلعج . ةعونتم لاكشأب رصاعملا يناسللا ركفلا ىف اهسفن ديعت تلظ

 ةسا رذلا لقح يف ةيملعل ِ ا ميهافملل يئانثلا روصتلا ادهن أديس اع اليا اعلوم

 جهنم تابلطتمب اهلمجم ىف ىفت ةيلباقت تايئانث كلذل درفأ ذإ ؛ ةيناسللا

 اذه ىف لوقب ”يدحابلا صعب لعج يدلا رمألا وهو . اهعوضومو ةسا ردلا

 ١

 (2)'سوهلا

 ةيناكمإل ةدلص ةيضرأ سيسأت ىلإ ؛ اهلمجم ىف .؛تايئانثلا هذه سهرت

 نم بناج لكل يفاكلا ريسفتلا ميدقت ىلع ةرداق ةيناسل ةيرظن دوجو
 , هيلا وح

 اماذإ تايئانثلا هذه نأ وه انهه هيلإ ةراشإلا ردجت امو . ةيوغللا ةرهاظلا
 نم . يملعلا ثحبلا تامامتها لكب ةيجهنم ةطاحإ طيحت اهدجن ايلم اهانلمأت

 نمو ؛ ثحبلا عوضوم ةرهاظلا ثيح نمو « ةلماشلا ةيجهنملا ةيؤرلا تيح

 , .ةدوقملا اهربساتع كح

 . ىرخألا ولت ةدحاولا آهيب رادتل تايئاتثلا فلق: داقطلا !ذه نيف داروت

 ينا / ىخيرات :ةيئانثلا 1

 يد دنع ةيوغللا ةرهاظلل يملعلا ثحبلا اهيلع سسأتي ىتلا ةيضرفلا نإ

 يلصاوت ماظن وه ثيح نم (ا-30908) ناسللا نأ نبق ىادليقتا ريسؤبب

 : نيتفيفح سكعي ؛ةسناجتم

 هجاضخ >ا انل نكمي ؛ هتادب مئاق عقاو ناسللا نا تسح نفع ؛ هينا ةقيقح تح

 . يفيراتلا بقاعتلا رهاظم نع لزعمب اهتافصاوم لكب ةيملعلا ةساردلل

 ساسألا عوضوملا هفصوب ٠ يناسللا ماظنلا ةقيقحل روصتلا اذه ىلع ءانب

 : نيعرف ىلإ ةيناسللا ةساردلا
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 ا 2.

 يهود ؛ (الصواباةثاوببع_018ءطعممأ وبل ع) ةيخيرات_تايناحسل-# .امهادحإ

 ظ . خيراتلا ربع ةمييوغللا ةرهاظلل يلحرملا بقعتلاب متهت يتلا ةساردلا

 : يناثلا حلطصملاب كسمتلا - ريسوس رظن يف  عجنالا نم نوكي دلو ةنتتا ردا "ه5 5]ل56506100بع) ةينأ تايناسل : ىرخألاو

 نص وهف ١ اهرصانع ماجسنأو.هتينب دحوتب هاوس: نم زيمثي هنألا قاسلل يأ لجأ نمو اهتاذ يف اهليلحتو يناسللا ماظنلا ةينب فصو ىلإ ىعست يتلا 3
 نم ةعومجم لكش يف ىدبتي هنادا ٠ ةغللا ةكلمل يعامتجا ج -ج-اتن ةمث 3 يخيراتلا رثألا نع لزعمب اهتاذ .

 يوغللا عمتجملا يف حالطصالاو ؤطاوتلا اهطباض ةيرورضلا فارعألا 3

 نأ ريسوس يد ىريو )5( دارفألا دنع ةكلملا هذه ةلوازمل اهمدختسي يذلا

 مالك / ناسل : ةيئانشلا 2 :

 (4) + -تاحصحصختلا نم -ريثكل -ماحقها لحس -اذهه-هم-جهف-+-افلاتس-اهيلإ انو

 ا

 .هيبلس ةيفيكب درفلا اهلجسي يتلا ةجيتنلا هنإ ؛ ملكتملا ةفيظو نم سيل ناسللا 5
 هذه لظ يفو . ءاكذو ةدارإ نع عبان يدرف لمع وه يذلا مالكلا ل

 ْ 4 8 ّ ٠ 559 ١

 : نيديش ن دب ريمد ن "أ كل نكمي ةيئانثلا أ ْإ ىلإ نليثعل هلعج ضو ويس يد هانبت يدلا يملعلا جهنملا نإ 2

 م أ 1 تت سحباطا ٠ . ا .ء: مإ :

 ناسللا نيناوق ملكتملا درفلا اهيف مدختسي يتلا ةيناسللا بيكا ثلا امهدمأ >< تناك تاحلطصم ةئالث نيب زيمي ءدبلا ذنم ىربناف ؛ هتاذ يف سناجتملا 5
 هصاخلا هتامامتهاو هراكف أ تك ريبعتلل . يت و 5 يناسنإلا ركفلا يف ةعئاشو ةفولأم

0 
 بنيكا رثلا ةدَه جارخإب هل حمست يتلا ةيجولويزيفلاو ع ةيسفنلا ةيلالا : رخالاو

 ا 5 : متع | مال 5 ةأآ عفا م 75 : 5
 6( 5 لعفلاب دوجوملا ىب يلا ة 2 وقلاب دوج ةهللا ْنَم تلال يف 2-9 يجذلا هيناسنإلا ةكلملا ىف و : (ا30939ع) - علا حب 2

 ىرخالا ةيحلا تانئاكلا نم هاوس - نود قاسنإلا ةيكاطو يتلا 8 ةرطفل تاردقلا .
 0 م 1 1 ' .« ل 3 ٠

 هتردق ملكتملا هيف سرامي يدرف لمع وه ثيح نم ٠ مالكلاو . ملكتملا درفلا _ٍ
 ثدحلاو. يعامتجالا ثتدحلا نيب ازييمتا حرطي «نيرحآلاب لاصنألل ةيريبعتلا درف لك هكلتمي يذلا يلصاوتلا ماظنلا وهو : (ا-85908) ناسللا ب .

 مالكلا نع ناسللا لصف نأ ٠ ماقملا اذه يف . ريسوس يد ىريف . يدرفلا .٠ سناجتم يوغل عمتجم ىلإ يمتني عمتسم - ملكتم 2

 :لصف هسفن تقولا يف وه ' 8
 يدرف وفهاأامع ييعامتجا وهام -] . عقاولا يف ةغلل يلعفلا زاجنإلا وهو : (مو,م16) مالكلا َج فك

 ١ (7). يضرعو عبات وه امع يساسأو يرهوج وهام - 3

 هاج اهو تاتا ]1 لباب د

 دجي ءاصقإلا اذهو ؛ لوألا حلطصملا هتأام امامتها نم ريسوس يد يصقي

ط ةرهاظ اهفضوب + ةغللأ نأ ىف هل اربع
 ددعتب زيمتت + ةَساَع ةيعيب

 اعجي امم يعامتجا لاجمو يدرف لاجم ىلإ يمتنت يهف ؛ اهرصانع
 ةوبعو يعتق امينا للك ركل كلذ, ادبي ةقيتو ةلسب نالستم امه رضرج

7 1 

1 00006 

 ٠ مالكلل يلعفلا لامعتسالل بسار الإ وه ام هتقيقح يف ناسللاف ؛ رخآلا يتلا بابسألل ارظن اليحتسم نوكي دق لب ءابعص يملعلا جهنملل اهعاضخإ ا
 يف يناسللا ثدحلل ايلعف ازاجنإ نوكي نأ ودعيال اضيأ هتهج نم مالكلاو 007

1 0 1 
١ . 

1 00 
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للا ماظنلا اهرفوي ةيمجعمو ةيبيكرتو ةيتوص تاودأ ةطاسوب عقاولا
 5 يناس

 لولدم / لاد ةيئانثلا د

 يناسللا ماظنلا ةركف ئسلك رييسؤس يد هانبت يذلا جهنملا موقي

 اميف ةمجسنم ةلاد رصانع نم نوكتي ى وَذلا 00000 أأموانأ 51 انع)

 دعت « (519765) تامالعلا يه رصانعلا هذهو ؛ةيرهوجلا هتينب لثمت اهنيب

 ةيعمس ةروص نم نوكتت يهو يناسللا ماظنلا ةدخحو ةسمفالعلا

 ريسوس يد حرصي مث (000766م14) موهفمو( © 3600510 10)

 / موهفم/ صضيوعتو لكلا ىلع ةلالدلل ةمالعلا حلطصم ىلع ءاقبالاب

 .51001113014 / 51051116 لولدمو لاد يتظفلب / ةيعمس ةروص / و

 نم نوكتي لك يه ءروصتلا اذه نم اقالطنا : ةيناسللا ةمالعلا نإ

 ةقالعب ناطبتري امهنأل امهنيب لصفلا انيلع بعصي ؛ قيم لاد : نيهجو

 لادلا نيب طبرت يتلا " ةقالعلا هذه نأ ريسوس يد ىريو « ةيعضاوت

 يف  ةيطابتعالا ىدبتت (8/501818(')9) ةيطابتعا ةقالع يه لولدملاو

 نمو ء« عقاولا يف انيعم الولدم قباطي انيعم الاد نأ يف  ريسوس يد رظن

 يهف « ريغال عضاوتلا قيرط نع عقاولل اميسقت ةيناسللا ةمالعلا حرصت انهم

 مهوتي يذلا ملكتملا ىدل يوفعلا موهفملا سكع « حالطصالاو قافتالا ىنعمب

 (10) . عقاولل مسا اهنأك ةيناسللا ةمالعلا هنظب

 كلتق .ةيعملاو راكفأ ترفاوت « ةمالعلا ةعيبطب مامتهالا اذه باحيز يف

 دقت :أاهل اعونضوم تامالعلا ةحشت ذختت ةلماكتم ةيرظن سيسأتل ةيفرعملا ةيعرشلا

يه يذلا ريسوس يد دي ىلع ةينينجلا هتلحرم يف لقألا ىلع كلذ ققحت
 أ

 ٠ ةصاللعلاب درفني نأ هل نكمي يملع لاونم ثاعبنا ةيناكمإل ةيضرألا

3 

 . مولعلاو فراعملا ددعتب تامامتهالا ددعت طوغض نم اهررحيو

 يلادبتسا روحم / ينكر روحم : ةيئانثلا - 4

 ثدحلا:نوكت يتلا تادحولا نيب ةينهذلا تاقالعلاب ةيئاتثلا هذه طبقرت

 : نيعرف ىلإ عرفتت يهو ٠ هتغلل عمتسملا  ملكتملا دنع يناسللا
 يتلاو (3ممص015 م31301017364101065 )ةيلادبتسالا تاقالعلا ]1

 تاقالغلا ؛ ب ريسوس ىذل ةيلرألا كعابملا ىف تعنت تناك
 (53مم015 124115©2550)ةيبيترتلا

 هيف بيرال امم . (8300165 5إلا7غ301724101065) ةينكرلا تاقالعلا 2

 هيبطقت برتكملا وأ قوطلا بلطقلا ىف ةيناسألا ريصانعلا نأ وه

 جيف طيقرت اذ آ] ىهف غ ةدقلل ةبطفلا ةعيشلا ةظاس اينأ قإ) اهروبضخ
 ريماسلا لامججااس . املا قاسلا ةييبط اي رطتتاة تك رى تاقالعم منع
 لكشتل ةيطخ ةيقسن ىف قحالتنو ىلا وتت . ةيظفلتلا ةيلمعلا ءانثأ .؛ةيناسللا

 أ لثسلا ةعرمجم ىلا: هرهزج ىف كلك ننو ٠ باطحلا ةيلسلبلا ةينبل

 نوكت يتلا ةبقاعتملا رصانعلا نيب يفيلأتلا ءارجإلا يف دمتعت يتلا نيناوقلا
 يلقزلا نو فلا ةياكعشأا عال ةبظفأل ةميلارتلا
 : رثقأف نييناسل نيرصقع نك وقتي يذلا (ا'36 51ال01301131010)

 ةيناسللا ربصانعلا نيب ةلباقملاب ددحتت ىئاسللا رضتعلل ةيلآلدلا ةميقلا نأو
 لزعمب تاملكلا نإف ىرخأ ةهج 0-5 اعم امهب : وأ هقحلت وأ هقبست يتلا

 نم هباشتلا ىلع ةمئاق ةقالع يف يه . باطخلل ىلعفلا زاجنإلا نع

 ثاقالعلاب ريسوس يد هيمي ام كلذو : ةركاذلا يف اهتادحو بيكرت ثيح
 1()١1( "ج:6 م362019713610ابع) يلادبتسالا روحملا نوكت يتلا ةيبيترتلا

 يجهنفا راطإلا ددح ذق(؛ تايئاتتلا نم ةيلاوتملا هدهب رديس ومس يد نووكَف

 كلذلو .عمتجم لكب ةصاخلا ةنسلألا لالخ نم يرشبلا ناسلل ةيعوضوملاو

 با 59



 حيييييويييبييهمهمس ءأعسءلا نكي م سس ملل ل ل ا

 ولا ا يوب ب 73 لئلا تابنطسللا عبد. اف

 ةيوغللا تالئاعلل خيرأتلاب_ما هنا مدس لاتنسي عشسب

0000 

 نيناوقلا طابنتساو . ةنسلألا لك يف مئاد لكشب ةلعافلا ىوقلا لع فهلا ى

ةصاخلا خيراتلا رهاوظ لك اهب رربن نأ انل نكمي ىتلا ةماعلا
 ٠ 

 (20/ , ايسفت استاذ ددحتو مولعلا يقاب نع اهسفن تايناسللا زيمت - 3

 مكويم تيا دوم يد هعضو يذلا ديدجلا روصضتلا اده لظ يف

 اهفيفحت ىلا ةيناسللا ةسا ردلا ىعست يذلا ةماعلا فادهألا لامجا انل

 ةيناسنإ ةرفاظ وه ثيح نم ناسللا رارسأ ةفرعم ىلإ تايناسللا يمت أ

 ٠ يرشبلا دوجولا يف ةماع

 . ةيرهوجلا هتينب يف مكحتت ينلا ةينمضلا ن دنا وقلا فاشكتسا - ب

لوصولل ةصاخلا ةيلالدلاو ةيبيكرتلاو ةيتوصلا تامسلا نع كنحبلا .ى#
 ىلا 

 أ 2
 ديس ٠ دلل

 2. ١س 5 م 2

 تك كدحخا هع مضر
 - - 0 ب

 ٍِ 0 م ءا ا 5| م4 ١ دااج وه ةضمالا تت و | 6 :

 3 . ؟ ١
 ١

/ 
 هت

 كيسفنلا م هب وضعلا قنا وكلا ريصتنب م <دضفلتتلا هبنمعلا . رصلاصخ كلذكشهن ب٠

 ١ 5 َ . 2 . و 19 3 ؟«؟!إ

 .٠ اهليبلس ص ردعل يتلا ةلّس بتنلكي . م

 يذلا يعوضوملا يملعلا جهنملا دامتعا نم دبال فادهألا هذه قيقحتلو

 :ةيلاتلا سيياقملاب زيمتي

 . رمعتسملا ءارقتسالاو بيرجتلا عم ةرهاظلا ةظحالم - 1

 ٠ ةيجاتنتسالاو ةيضارتفالا تايلمعلاو ٠ يلقعلا لالدتسالا 5

 ةيعوضوملا عم « ةيناسللا قاسنالل ةيضايرلا قئالعلاو جذامنلا لامعتسا - 3

 (13).ةقلطملا

 ةقيرط نأ ٠ يملعلا ريكفتلا يف عئاشو مولعم وه امك . ىهدبلا نم

 ةهمعيبطل ايمازلإ اعوضخ عضخت ةرهاظ يأل يليلحتلاو يفصولا ءارجإلا

 .ةيناسللا ةساردلا عوضوم نأ افلاس هيلإ انأموأ امكو . اهتاذ ىف ةرهاظلا

 عع 10 ىت

 , 2ةلادلا تامالعلا نم

 . هلو ٠ 0و رهاظم ةثالث | ف دنت يذلا

 فيبنصتلا اذهب مزتلت ةيناسللا ةرهاظلل ةيملع ةبراقم َي أ اف اتهم
 : يشثالثلا

 تايوتسم ةثالث يف رهظي يناسللا ليلحتلا نإف كلدلف
 : انضيأ

 : ناعون وهو : يتوصلا ىوتسملا - 1

 ٍديناج نم نوكتي : يهعيبط -

 بناجلاو (قطنلا زاهج ) يقطنلا بناجلاب قلعتي : يجولويزيف بئاج
 (عمسلا زاهج) يعمسلا

 امدنع يأ ؛ يئايزيفلا اهرهظم يف تاوصألاب قلعتي : يئايزيف بناج
 ريثألا ربع جاومأ ىلإ ةيتوصلا تابذبذلا لوحتت
 يداملا لماحلا اهفصوب ةيوغللا تاوصألاب قلعت : ىف ويسأل ب دق

 ظ يوغللا عقاولا يف مالكلل يلعفلا جاتنإلا ءانثأ تالالدلاو راكفألل

 ئناسللا ركفلا دجوأ ةيتوبصلا 5 رهاظلل ةين

 ؛ ,يوفللاو يعيبطلا ”ايييناجي ةرهاظلا هذه لوانتل نييعرف نييلاونم رصاعملا

 ْ مه نايعرفلا نالاونملا ناذهو

 ةيتوصلا ةرهاظلا هعوضوم : (صمطممةونعز ماعلا تاوصألا ملع

 . يئايزيقلاز يجرلويويفلا اييريظمب
 ةيتوصلا ةرهاظلا هعوضوم : (56ه2010و16) يفيظولا تاوصألا ملع

 نيعم يوغل قايس يف مالكلل يلعفلا زاجنإلا ءانثأ يفيظولا اهرهظمب

. : 
 انثلا ةعيبطلا ده دش بلاح رز 7

- 
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 : ىلالدلا ىوتسملا ت3

 اذه تأ رابتعاب ةبت هيناسللا ةرهاظلل يلالدلا بناجلاب ىوتسملا اذه طبتري

 هل درفأف . ام ناسل يف عمتسملا ملكتملا ىدل ةينهذلا ةينبلاب قلعتي بناجلا

 كا 1 1 جو



 2-2 (56580410ان©) ةلالدلا ملعب تعني اضاخ اثحبم يناسللا ركفلا--

 : يبيكرتلا ىوتسملا 3

 يف ةيبيكرتلا ةينبلا طمن ددحت يتلا ةيفيظولا قئالعلاب ىوتسملا اذه قلعتي

 ملع وهو ةيقيبطتلا هتاءارجإو هتاودأب زيمتي يعرف لاونم هلو ء ام ناسل
 (5ا/17137*©) بيكرتلا

 ةبراقملا يف ىخوتملا ليبسلا اندهم دق ةبضتقملا ةئطوتلا هذهب نوكن
 ةيرظنلل ىلوألا دفاورلا ئراقلل انمدق اننأ كلذو : ةيوغللا ةرهاظلل ةيملعلا

 يهو . ةيقيبطتلا اهتاءارجإو اهميهافمو . ةيفرعملا اهتيعجرمب ةيناسللا
 ركفلا يف ةبقاعتملا ةيجهنملا تاءارجإلل ىحرلا بطق حبصت يتلا دفاورلا
 ْ 1 يملاعلا يناسللا

 اس وا

 لماطنت ال0205 : انلدوالا101146[15 0606:3216 , م 32. حا

 . 49 ص. نيرشعلا نرقلا يف ةغللا ملع ؛ نانوم جروج 3
 حععلأام3200 اآ0)© 53ال55ال:ع: (0ائ5 ©0© أ150ال10112[55 ل د

 0غ06:316 12.

 .25 ص .٠ هسفن عجرملا 4

 .30 ص .٠ هسفن عجرملا 5

 .30 ص . هسفن عجرملا 6

 .30 ص ٠ هسفن عجرملا 7

 .31 ص . هسفن عجرملا 38

 .100 ص «. هسفن عجرملا 9

 .22 ص . ةرصاعملا تايناسللا اياضق يف ئدابم . كوف نيرتاك 0

 .170 ص ءاقباس روكذملا عصجرملا 2.10. 531055ان1© - 11

 .16 . 15 ص. ريسوس يد تايناسلل لخدم . زونح كرابم رظني 2

 .10 ص.ء.ةيههيبطت ةيناسل تاسارد . رعولا نزام رظني 3
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 --ةيئاتسللا ةيرظنلل ةيجهنتملا تائ1رجإلا < تحتناث

 ةيلخادلا تاءارجإلا ]1

 نا ىلإ يدهت ةيناسللا ةيرظنلل يفرعملا ديصرلا ىلإ ىلجع ةرظن نإ

 لكل ايعجرم ادفار ىعسملا اذه ناكف . ةيوغللا ةرهاظلا عم لماعتلا ةيلآ

 رمألا وهو: تاغللا ةسارد لقح ىف ىردكفلا طاشنلا برضأ نما بريض
 ددعتب ددعتت يناسللا ثدحلل ةيملعلا ةبراقملل ةيجهنملا تاءارجإلا لعج ىذلا

 يلوحتلا راسملا ربلع ةرمتسم ةيكرح ىف ددجتت تنئتف ام:ذا ؛ طاشنلا أده

 ةيناسنإلا مولعلا 3 ةماعب مولعلا ةك رح تا رئؤم تاح 8 يف يناسللا ركفلل

 ' ' ةصسانت

 : ةرصاعملا ةيناسللا ةيرظنلل يجهنملا راطإلا انلمأت اماذإ اننإف انهه نمو

 : يلي اميف اهرصح انل نكمي يتلا تاءارجإلا ىهو . ىرخألا
0 

 يفيظولا ءارجإلا - الوأ

 وه ؛ ةيفيظولا تايناسللا ءوض يف تاملسملا دادع يف دودعم وه ام نإ

 حلصي ءيش يأل يأ ؛ ةغلل ةيغالبإلا ةفيظولا ةيمهأ زاربإ ىلع زيكرتلا

 ا 4:2



 عم ةيفيظولا تايناسللا لماعت ناك روصتلا اذه ىلع ءانب )١(. ؟ هيف دراولا
 " ذإ ؛ ةسناجتملا ةيوغللا ةئيبلل ةيطمنلا ةنودملا نوكت ىتلا ةيناسللا رصانعلا
 بترت ةفيظولا هذه ةعيبط ساسأ ىلعو ٠ اهتفيظو مكحب رصانعلا هذه ددحت

 (2) " . ىرخألا رصانعلا نمض

 ةفولأم ةعزن ةرصاغملا ةساردلا يف يفيظولا يجهنملا ءارجإلا ىحضأ
 ةيلصاوتلا ةفيظولا زاربإ يف ريسوس يد رثأ يفتقي يذلا يناسللا هاجتالا يف
 .غارب ةسردمل يناسللا طاشنلا ناضحأ يف اركبم هاجتالا اذه أشن دقو . ةغلل

 يتوصلا يفيظولا ءارجإلا أ

 ةيفلخلا ثيح نم ادادتما دعت غارب ةسردم نأ وه ذحأ نَح :بارغي ال امم

 اذه وهظيو .1915 ةنس ثسسأت ىلا ةيسورلا ةسردملل ةيجهنملاو ةيفسلفل
 بح زانلا نيم مها ةسردملا هذه ىف.نيززابلا ءاضعألا لج نا .دادتمالا

 سسألا تأدب دقو . نوسبكاجو يوكستبرتو يكسفسراك لاثما سورلا
 اهيف لصوو ىثلا ةنسلا ىهز :1920 ةنس نم ءادتبا ةسردملا هدهل ةيلوألا
 ذيمعلا ىمثعلا اهعباط تناهأ ملث + غارب ىلإ سوولا نويفاسللا نوتحابلا
 ياهالب تايناسلل يلود رمتؤم لوأ داقعنا خيرات وهوا 928 ماع نم ءادتبا
 . ةرصاعملا ايجولونوفلا هيف ترهظ يدلا رمت ؤملا

 تاوصألا وه (2800010916) يفيظولا تاوصألا ملع عوضوم حبصأ
 ثيح نم.تاوصألا يأ ؛ مالكلل يلعفلا ءادألا ءانثأ ٠ اهبيكرتو اهفيلأت يف

 ةيحانلا نم لوقن نأ انل زوجيو . باطخلا يف ةيفيظولا اهصئاصخ
 راكفأ عم تأدب يفيظولا تاوصألا ملعل ىلوألا تاصاهرإلا نأ ةيخيراتلا
 دقو (1929 1845 )(83100010أ17 06 01014/21/) ينتركود ناودوب

 ناودوبب صاخلا انمامتها عجري' : لاق ذإ نانوم جروج كلذ ىلإ أموأ ناك

 كلذ ناكو (3) " مانوفلل ةيوغللا ةعيبطلا فشكتسا هنوك ىلإ هذه'انمايأ ىلإ

 6طوموعمعمأ كا 55(5) 90 65 6م: هناونع 1869 ماع رشن لاقم يف

 ' ماخلا توصلا نيب زييمتلا ةرورض لاقملا اذه يف ىري وهو 358
 وه رخآ ءيش نيبو . اقح ملكتملا هظفلي ام نيب رخآ ريبعتب وأ مالكلا يف

 (4) . هعمسي هنأ عمتسملاو هظفلي هنأ ملكتملا نظي ام يأ ؛ مانوفلا

 وه ةيفيظولا ةيتوصلا ةساردلا ىلع يملعلا عباطلا ىفضأ يذلا نأ ديب

 سسؤملا دعي يذلا ( 1939 )1890  (120145612اكهإل) يوكستبورت

 دقعنا يذلا تايناسلل لوألا رمتؤملا يفف « يفيظولا تاوصألا ملعل لوألا

 (ل1005ه1) نوسبكاج عم كارتشإلاب مدقت 1928 ماع ياهال يف
 ةسيسا ريغأل ِمملع عورشمل ةيضرأب ( 316610«1ةاك) يك سفسراكو

 ف رهظو تايقاسلا عازب يدان هلوح أشن يذلا عورشملا وهو .٠ ةيجولونوفلا

 5 .1949 ماع ةيسنرفلا ىلإ مجرت يذلا ايجولونوفلا ئدابم (1939) هباتك

 1 ف نوسقاج تانايسا ىلا ريسشت
 ماقملا اذه يف انب ردجيو رب وصل 5 هيو ١

 يف يفيظولا ءارجإلا

 لإ ةمئقعلا تا هوضرعلا ةباثكي غانق داقف « ةايفيظولا ةسردعلل لتاوألا
 يف اضيأ مهسأ ذقو  افلاس كلذ ىلا انامرأ ايقب- ئاهأل يف قيومتؤمل
  دكؤملا نمو (1929) نيفالسلا ةغللا هقف ءاملعل يملعلا عورشملا ريضحت
 تعاطتمما امل ةلامقلا ,قوسيكاج ةيكمانبم وون ..نانوععووج لوقي امك

 تناك امبر « ادبأ ياهال يف ميظعلا راصتنالا كلذ ققحت نأ ةيفيظولا

 (6) . غارب جراخ اهسفن ضرفتل اليوط ترظتنا

 نيسسؤملا نم دعي وهف ٠ ةيتوصلا ةسا م لاجم

 2عه5915 0© ااموانأ5[ 1000© هباتك نم اريبك امسق نوسبكاج صصخ  دقل

 ةيئابسللا ةسظتألا عيمج نيب ةكرتشملا صئاصخلا نع ثحبلل 6

 تانالتخالا عيمج دصر ةلواحمت كلذ ناكو ؛ يجولونوفل لاجملا يف

 ناكا ءاوس ؛ اهنيب مئاقلا داضتلا قفو . اهطبضو اهرصحب مايقلاو ؛ ةنكمملا

 ىلإ لصوتف . يعمسلا ىوتسملا يف مأ يقطنلا ىوتسملا يف داضتلا اذه
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 نأ ةنورضااس سم ميل نكل ٠ ةيجولونوفلا_ تامسلا نيم_ةحوتفم ةحئال عضو

ا تاغللا عيمج يف ةلثمم تامسلا هذه نوكت
 يناسل ماظن لكل دكمي : ةيعيبطل

لع اهلاجم طبضي يتلا تامسلا هذه نم هبساني ام”تقتَتَي نأ
 ساسأ ى

/و /ءابلا / نيب زييمتلا اندرأ اذاف . فاللتتخالا
 ةنغلا ةمس ىلإ دمعن / ميملا 

نيتوصلا نيب الصاف ازيمم دعت ىتلا
 ٠ 

2 

 : يلاتلا لكشلاب فالخلا بتكنف

 | ةنغ -] / ب
 [ةنغ+ | م

ف ةيجولونوفلا تادحولا تائفل ازراف ازيمم ؛ ذئنيح « ةنغلا ةمس دعت
 نم يه

 (1) + .ةييناسللا ةنيزكت ةنألا عيمج ىف رههظت ةيلك ةيجولونوف ةمس انهه

 يبيكرتلا يفيظولا ءارجإلا - ب
 ريغ ةيضع ةيبيكرتلا ةسار ,ردلا لقح

 يذلا يسيترام | يردنأ ىسنرفلا .ىت . كالا

 ف ئفيظولا يجهنملا ءار رجالا لثمي

 تدع بلا مهمدقتب نيسرادلا نم ةليلت

 5 ١
 ١ 1 أ َه 5 ب

ت ةيفيظولا ةيبيكرتلا ةساردلا لعج
ارم نم ةزيمتم ةلحرم غلب

 .هروطت لح

 ىف ةققحملا ةيملعلا جئاتنلا راصتتسا ىف اذاج ناك ثيبح

 ةسارتل يشل هنن اقترب هلأ: ناكوب ء ايعاو اراتسا ةايجوأ ونوفلا

 نسل اهوأ كبح .٠ تاوصألا لقح يف ةيفيظولا ةعزنلا ءوض ىف ةيبيكرتلا

 1 06 ااموانأ5أأ وانغ 960678|© : هباتك ة ةمدقم يف ح خرجتوي كلذ

 دنم سانلا لوانتم يف تعضو دق يجولونوفلا ليلحتلا ئدابم نا ' لاق ذإ

 هبسنلاب ادج ديدجو ديدج وهف بيكرتلا نع ليق ام سكعلابو . ليوط نم

 مظنم لكشب يطغت ةيفصو ةيجهنم ميدقت ةرورض نأو ٠ فلؤملا اذهل

 ( ... ) يعامجلا دهجلا ىلع صرحن انتلعج ةيوغللا تايطعملا ةعومجم

 ةيزييمتلا تادحولا ىوتسم يف ايجولونوفلا هلثمت ام زرف ىلإ فدهي يذلا

 (5)" , ةلادلا .تادحولل ةبسئلاب

 ناكمإل ةيسيسأت ةيضرأ عضو نم ينيترام نكمت مامتهالا اذه لظ يف
 ةيناسللا تادحولا نيب ةيفيظولا قئالعلا طبضل يفيظو يجهنم ءارجإ دوجو
 (85©00870//1) -مظافاللا نيب ةمئاقلا تاقالعلا نأب ايئدبم رقأ كلذل + ةيبيكرتلا

 نوكت داكت ةيقايس طباوضب ةطوبضم تالاح يف رهظت يناسل ماظن يأ يف
 هذه طبض انل نكميو . ةفورعملا ةيناسللا ةمظنألا عيمج يف ةعئاشو ةفولأم

 ش : ةيلاتلا رصانعلا ىف تالاحلا

 : (1 85 5008065 304000765) ةلقتسملا مظافللا |

 لا طيرت ينلا اللف ابلاغ ٠ انايحأ . اذغ ١م ويلا

 لثم ةلقتسملا اهتينب 3

 ةيقبي لقتسملا مظفلل

15 

 اي ب 5 06 0 ذه

 . 1 ياا 1 6 نود ءاقز تلوبلا ! | 5
 ىلاتلا ل وفلملاب كلذ هود نا ان نكمب ٠ هيتادلا ةللزو كا نسابسأ ىلح

 / تققحت يتلا ةيراضحلا تازاجنإلاب مويلا نولئافتم مه /

 د . هيف دراولا عقوملاب ديقم ريغ ظوفلملا اذه يف /مويلا / مظفل نأ 1

 : قرغأ دقايع ف ريظي نأ ل ناس

 . نولئافتم مه مويلا
 . نولئافتم مويلا مه

 مضظنفللا ءافتكا نع ةجتان رخآ ىلا عقوم نم لاقتنالا ىلع ةردقلا هذه
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 ةيفيظولا مظافللا - 2

 رصانع ةيفيظو ديدحت ىلع اهتاذ يف ةرداق اهنأب تادحولا هذه زيمتت

 ةقالعلا طبض وه اهرود نوكيف ؛ اهسفنب لقتست نأ اهل نكميال ىرخأ

 فورح اهيدؤت يتلا ةفيظولاك (10) ةلقتسملا ريغ رصانعلا هذهل ةيبيكرتلا

 .٠ يبرعلا ناسلل يدعاوقلا ماظنلا يف رجلا

 (اه© ةال543910© ةان؛ه20706) هتاذب ىفتكملا نكرلا - 3

 هرصانع نيب ةقالعلا نوكت مظافاللا نم فلؤم لك نكرلاب دصقب

 . اهرصانع كيكفت نكميال ةلماك ةيفيظو ةدحو لكشت ثيحب ادج ةقيثو

 نيمظفل نم (© 5إلا1113017© 83ا/10560177©) هتادب ىفتكملا نكرلا فلأتيو

 ىه. هتلالد لب ٠ ظوفلملا يف هعقوم ىلع ةيفيظولا هتلالد فقوتت الو رثكأف

 بلاغلا يف نكلو ٠ هيف دراولا قايسلاب هتقالع طبضت ىلا ةلماكلا ةدحولا كلت

 كلذ ىلع لاثم .ةيناسللا ةعومجملا ةيرح ديدحتل يفيظو مظفل دوجو طرتشي
 (!!)/لجعلا مهبولق يف اوبرشأو / :ىلاعت هلوق

 / فلؤملا طبري يذلا يفيظولا مظفللا وه ةيآلا هذه يف / يف / مظفللا
 يفتكملا نكرلاب ىمسي الك اعم نافلؤيو . ظوفلملا رصانع ةيقبب / مهبولق

 لب لقتسملا ريغ مظفلل اقباس يفيظولا مظفللا نوكي نأ طرتشيالو . هتاذب
 كلذ ىلإ ريشي امك - (1© 560015) ةيدلنفلا ةغللا يفف . هنع رخأتي دق

 يناثلا مظفتلا ( ةسينكلا يف ) (اك10558) هتادب يفتكملا نكرلا ينيترام

 (12) //61060 / لوألا مظفللا ةفيظو ققحي يذلا يفيظولا مظفللا وه /552/

 ( 1 م:6016261) يدانسإلا نكرلا - 4

 ا

 ' ةيفيظولا ةاونلا (18 51/5189776 م680103115) يدانسإلا نكرلا دعي

 : ىلاعت هلوقب كلذل لثمن . ةيبيكرتلا ةينبلا يف ةيناسللا

 (13) / مههاوفأ ىلع متخن مويلا |
 ؛ /مويلا / وهو هتاذب فتكم مظفل نم ةيآلا هذهل ةيبيكرتلا ةينبلا نوكتت

 هتاذب يفتكملا مظفللا ةلالد ىلإ لوألا يف دوعي نيرصنعلا نيذه نم رضنع

 ىلع / يفيظولا مظفللا هب موقي يذلا رودلا ىلإ يناثلا يف دوعيو « / مويلا /
 وهو /متخن / نيروكذملا نيرصنعلا جراخ يقابلا نكرلا نأ امبو . /

 ريغ . (0315100“27) عيسوت وأ قاحلإ وهف ةيدانسإلا ةاونلا هذه ىلا فاضي
 ناكأ ءاوس « يدانسإلا نكرلا يف ةيفيظولا تاقالعلا ريغي ال قاحلإلا اذه نأ

 5200111 6 اس

 .(5050701534100) ةيعبتلاب وأ (00078153405 ) فطعلاب كلذ

 يعيزوتلا ءارجإأإلا : اينا

 ةجيتن ةقيقحلا يف ةرصاعملا ةيناسللا ةفاقثلا ىف ىعيزوتلا ءارجإلا ناك

 أطخلا أدبم ىلع لوعت تحربام.يلا ةئيديلقتلا ةيوغللا ةساردلل ةيمتح
 هذه ضحدل ءارجإلا اذه ءاجف .« تاغلل يرايعملا ديعقتلا يف باوصلاو

 ببسلا وه كلذو « ةيوغللا تاساردلا لقح يف ةيغاط تلظ يتلا ةعزنلا

1 



 01 . م 0 "0

 امس سس سم ب سي

 .٠ بتك نع يوغللا قايسلا ةنياعم كلذ قيقحتل ىخوتي وهف ٠ ةيوغللا لاكشألل

 ىدتبتتجتنلا”عتفاوتلا ”جتتتتع”قاتتتتلا7557يق"”تَقلَوَمْلا دراَوت طبض ةلواحمو

 نمض يناسللا رصنعلا هلتحي يذلا عقوملا وه : نذإ عيزوتلا موهفم

 هب طيحت يتلا رصانعلا عومجم هنأب رصنع عيزوت ددحيف " ةفولأملا هتيلاوح

 يأ ؛ هم دريت يستأأ ريصافعلا بيرت نم نونكتي (أ) رصنع طيحم هل

 يف رصنعلا عم نيعم عقوم يف اهنم لك قفاوتي يتلا ىرخألا رصانعلا

 نيعم عقوم يف (أ) رصنعلا عم درت يتلا رصانعلاو + يمالك بيكرت

 (13) ' .. عقوملا هذهلا رصتعلا اذه ءاقثنا ىعدت

 (ا.510ه05610) دليفمولب عه ةمحح_ ساقم ةاحتإلا ادم رهظ دقل

 هغللا هباتك رهظ نأ ذنم ةيكيرمألا ةيناسللا ةفاقثلا يف (1949-1887)

 ةساردلا ايه يذلا باتكلا وهو . 1933 ماع دوجولا ىلا (16 1305030©)

 يكولسلا سنفنلا ملع نيب ةمأوتلا أدبم لؤبقل ايجينم ةيكيرمألا ةيناسللا

 ٠ ضرغلا اذه لجأ نم دليفمولب اهب ماق يتلا دوهجلا يهو ٠ تايناسللاو

 جمهنملا ىلع اهطقسأ يكولسلا سفنلا ملعل ةيرظنلا تايطعملا مهلتسا نأ دعبف

 . لماكتم ءارجإ روهظ ىلإ ىدأ امم ؛ يناسللا يفصولا

 موقي ةيوغللا ةرهاظلل ةيملعلا ةبراقملا يف يعيزوتلا ءارجاإلا نإف كلذلو

 يهو (131100115/06©8) ةيكولسلا ةيرظنلل ةيملعلا تايطعملا ىلع "انساسأ

 لك يف تلغوتو . نرقلا اذه نم لوألا فضنلا يف تعاش ةيسفن ةيرظن

 هيلع لوعملا ديرفلا جهنملا نوكت نأ تكشوأ ىتح ؛ كاذنآ ةيملعلا نيدابملا

 مجحتقت اهانيفلا نإا ؛ نْذإ « وردغ القا : يتاسبنإلا ظاشفلا رهاظم يتق يف

 ةيوغللا لاكشألا تسمأف ؛ صاخلا اهعباط هيلع يفضتف ىناسللا ناديملا

 ةينمضلا ةينبلل رابتعا يأ نود يوغللا عقاولا يف ةظوحلم ىه امك للحت

 (16) ٠ ةرهاظلا ةيئبلا فلخ ةيراوتملا
 ع 2

 فصولا يف يعيبطلا اهراسم تذخأو ٠ ةيكولسلا ةيرظنلا تروطت دقل
 ينل نان ا ين نس ع يهب انرشأ-اسك-- يناتسنلا

 : .يتاسللا ماظنلا ةيرني قمسو. ىلع اينايناكتلاو اهجتاتنل قريقمو»« ايقيط
 : اهنم سسألا ضعت ىلع ةيرظنلا هذه. زكترتو ..ايلآ اريسفت اهريسفتو

 ضحدو « ركفلاو روصتلاو لقعلا لثم ةينهذلا بئاوجلاب مامتهالا مدع |

 ةظحالم هتظحالم نكمي ام زاريإو ناطبتسالا ىلع لوعي ىسفن ليلحت لك
 جمهنملا اذه قبطي نيحو . هاوس نود رهاظلا كولسلا ىلع دامتعالاب ةرشابم

 كلذل , بسحف ةيوغللا لاكشألا ىلع ليلحتلا بصني ةيوغللا ةرهاظلا ىلع
 . يوغللا كولسلا وأ يقطنلا كولسلا حالطصا ةغللا ىلع مهضعب قلطأ

 . ةيكولسلا جذامنلا باستكا يف ملعتلا ةيلمعل ىوصق ةيمهأ ءاطعاو

 كتاياجتساإلا ناسا ادع رو نييك ولسلا رظن ف ىوغللا نبأ ملا دش مب 8
 ا

 . طيحملا وأ ةكيبلا اهمدقت آم تا ريثمل

 ٠ ةيوغللا ةرهاظلا ىلع ةيكولس تاطاقسإ نم دليفمولب هيلإ ىهتنا ام نإ
 نأ هلك كلذ ةليصح تناكف ٠ افلاس اهيلإ راشملا سسألا كلت ىلع هانب امنا

 نوكت نأ ودعتال يوغللا لصاوتلا يف ةيلالدلا بناوجلا نأب ايئدبم رقآ
 وأ لعفلا درو « مالكلل يلعفلا جاتنإلاب ملكتملا هيف موقي يذلا فقوملا
 (17) ٠ عمتسملا نم كلذ اهبلطتي يتلا ةباجتسالا

 ام تاريثمل ةيقطن تاباجتساب « مالكلل يلعفلا ءادألا ءانثأ ؛ ملكتملا موقي

 تاباجتسالا هذه طبترت نأ نود ؛ ةئيبلا زفاحل ايمازلإ اعوضخ عضخت

 ةرشابم ةروصب ةطبترم ةيمالكلا ةباجتسالا نأل ؛ ريكفتلا نم ردق ىندأب

 (15) . راكفألا لخدت بلطتت الو « زفاحلاب
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 نم هريغك يكولس رهظم يه ثيح نم ةغللا عم نويعيزوتلا لماعتي

 تافف ةيعقوم لع لوعي يذلا يناسللا ليلحتلا نإف كلذلو ٠ ىرخألا رهاظملا

 نم ةغل ةيلآ فاشكتسا ىخوتي " فولأملا اهقايس نمض اهعيزوتو ملكلا
 تايوتسم لك يف ةيساسألا تادحولل ةحئال عضو لالخ نم .؛ تاغللا

 فاشكتساو اهيلإ يمتنت يتلا تانفلا ديدحت لالخ نمو « ةيوغللا ةساردلا

 (19)" .اهنيب اميف اهفلآت

 قايسلا نمض رصانعلا عيزوت يخوت لع ابصنم مامتهالا حبصأ كلذلو

 تانفلا كلت عيزوت ىلع ينبني ملكلا تائفل مهميسقت ىحضأف « هيف درت ى وهدلا

 لتحت يتلا ريصانعلا ألا الاقتق ناقاامو» فيلاملا اهقايس نمت اهرثاوتو

 . مالكلا ماسقأ نم هسفن مسقلا ىلإ يمتنت هسفن قايسلا يف هسفن عضوملا

 يف هسفن جاتنإ ديعي ًأشنأ ميدق جهنم نع جرا راعتال اعز دقق نإ

 نس سمسم تايناسللا يف يعيزوتلا هاجتالا باطقأ | اهبسحي ةديدج لاكشأ

 برعلا ةاحنلل ناك . (20) نيرشعلا نرقلا يف يناسللا لوحتلا ؛ تأثقحتسم

 جهنملا اذه دجن ؛ ةيناسللا ةساردلا خيرات يف جهنملا اذه يف قبسلا لضف

 امدنع ؛ لمجلا هباتك يف (ه71 ) يناجرجلا رهاقلا دبع دنع احضاو

 يتلا ةيلاوحلا نمض لعفلا عيزوتب قيمع يعو ىلع ناك لعفلا ةلوقم لوانت

 هلخد ام لعفلاو ' : نأشلا اذه يف لاق ثيح ٠ اهقرافي داكيال يتلاو اهيف دري

 ءاتو « موقي فوسو موقيسو موقي دقو ماق دق وحن « نيسلاو فوسو دق

 ثيناحلا ءاقؤو»« اوسركأوامروكأو تسركأ ؛ وحن + هواوو هفلأو ريمضلا
1 

 (21) .٠ برضي مل : مزجلا فرحو «٠ تسئبو تمعن :وحن « ةنكاسلا

 لعفلا ةيعقوم ىلع هانب دق فيرعتلا اذه يف يناجرجلا هيلإ ىهتنا ام نإ
 رصانعلا نيب ةمنئاقلا رصانعلا نيب ةمنئاقلا ةقالعلل اقفو يعيبطلا هرزيح يف

 قيمع يعو نع هلعف لب « اطابتعا كلذ لعفي مل « نذإ « وهف ةيناسللا

2 

 ماسقأ نم مسق يأل نكميال يتلا ةيلاوحلا يهو ٠ يبرعلا لعفلا ةيلاوحب
 ,' كيف ىيدجتلا يل" مج (22) . اهيف ىدبتي نأ مالكلا

 يا ا هل اس يبا نيب ان راشألا , و

 ؛ هتيفلأ ىف ءاج

 لأو ادنلاو نيونتلاو رجلاب

 يلعفا ايو تتأو تلعف انب
 لصح زييمت مسالل دنسمو
 يلجني لعف نلبقا نونو

 كلذ يف ىعار دق كلام نبا نأ ىلإ يدهي فيرعتلا اذه يف لمأت ىن

 ديدحتب هقح فيرعتلا يطغي نأ لوألا ةمه لعجو ٠ ةيناسللا 4 عيروت

 رصانعلا اهقفو نيابتت يتلا ةيلاوحلا يهو (22ا/1©10056707) ةيلا وحلا

 . ةقوطنملا اةيمالكلا ةلسللملا ىف اهوتارت ثيح نم ةيناسللا

 طبض يناسللا سرادلل نكمي - نييعيزوتلا رظن يف - ةقيرطلا هذهبو
 هذه بسح وحنلا ' نأل ؛ اهفينصتو تانغللا نم ةغل يف ةيناسللا لاكشألا
 بسح ةغللا يف ةيساسألا غيصلا طبض هتياغ ىيفينصت.ملع وه ةسردملا

 (23)' . ريغال رتاوتلا ةجرد

 يئيوحتلاو يديلوتلا ءارجإلا : اثلاث

 يناسللا ثحابلاب ةرصاعملا ةيناسللا ةفاقثلا يف عاربجألا اذه طبتري

 ادهل ىخوتملا ليبسلا أالظاو ضدحلا ((1015 اكل ) يكسموشت يكيرمألا

 يملعلا جهنملا مادختسا يف ةقدلا ىلع ديدشلا ةص رحب كلذ ناكو م ءارجإلا

 نكمي يفرعم ديصر مامتهالا اذه نع جتنف ؛هميهافمو هتاودأ يف مكحتلاب

 هسا تح



 يبي يبي
 تاس

 ةصاخب كلذ ىدبتيو .
 .يلصا وتلا ماظنلل ددجتملا عادبإلا يف

اهب زيمتي ةيصاخ كلتو
 نم هاوس امع ناسنإلا 

 : ىارخألا تانئاكلا

 يعيزوتلا ءارجألا لخاد ةقيمع ةروق يليوحتلاو يديلوتلا ءارجإلا دعي

 يف: لعفلاب .كبأذي ذق يلخادلا ديدجتلا اذهل لوألا تاه زإلا تناكف ؛ هسفن

 ةرتف يف (طومأو ) سيراه يناسللا ثحابلا دوهج عم ةينينجلا اهتلحرم

 مانق يتلا ةلواحملاف ء ةيعيز زوتلا ةسردملا باطقأ نم بطق وهو «؛ ادج ةركبم

 هيفاك تناك اهنأ الا ىلال دلا بناجلا تلفغأ امدنع ةصقان ودبت سيراه اهب

 لاونمل ةيئارجإو ةيرظن ةدعاقا نوكت نأ اهل نكمي ةيلوأ ةيضرأ داجيالا اتقوم

 .كتندذك ١-٠
 م

 ةدحاو ةرظن ناف انهه نم و
 ةبقحلا هذه يف رهظ ى مقتل ى مملعلا مخزلا ىلإ

 هل ناك يكسموشت نأ ىلإ يدهت « ةيناسللا ةساردلا رمع يف ةيلوحتلا

 ىرامي ال حضاو رمأ كلذو « ةيجهنملا ةعيطقلا ثادحا ىلفا زيبعلا لاضقلا

نأسللا ميهافملل ناك ذإ « دري الو هئف
 عضو ىف زراب رود اهي:ءاج يتلا ةي

 ٠ ةيوغللا ىنبلا ليلحتل ةصاخ ةيجهنم

 يكسموشت رشن نأ ذنم يليوحتلاو يديلوتلا ءارجإلل زيمملا جهنملا أدب

 ماع (51 5الا0[ة«أنانعوز ةيبيكرتلا ىنبلا لوألا هباتك

ملت هفصوب ةيعيزوتلا ةعزنلاب هرثأت مكحب هنإ ذإ 7
 تناك « سيراهل اذي

 - هباتك رشن دعب نكل « هاجتالا اذهل يرظنلا راطإلا زواجتتال ىلوألا هتباتك

 ةرادصلا نع عجارتت ةيعيزوتلا ميهافملا تأدب - افلأس هيلإ راشملا
 لحتل

 ةهميكرتلا ةيرظنلا هجوأ : هباتك ناك ث دل ميهافملا اهلحم

 ماجه مه رفيبسأ يذلا (85م6عءأ5 ل6 ا طوورنو كالا[ ةأوانع )

 يتلا تايدحتلاو ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةيرظنلل ةيئاهن ةروص 5

7 ,/ 

 'خ تسأل كمل تم جوش .ةرهاسظلا-عسم -كماسعحلا- يكسموشت .لواح-دقل--

 يفي اديدج اليدب نوكت نأل ةيفرعملا ةيعزشلا كلمت ةيناسل ةيرظن
 ةيرطنلا زيمت ةيصاخ كلتو ؛ ءاوس دح ىلع لولدملاو لادلا تابلطتمب

 بناجلا هتامامتها نم دعبأ يذلا يعيزوتلا هاجتالا نم ةيليوحتلاو ةيديلوتلا
 نود يلكشلا بناجلا ىلع لوعت يتلا ةيكولسلا ةعزنلا ريثأت تحت يلالدلا
 .. كلا ويم

 يف ةيجهنم ةقرافم تناك لاجملا اذه يف يكسموشت ةلواحم نإف كلذلو

 هنوك ثيح نم ؛ ةيبيرجتلا ةعزنلاو ةيئالقعلا ةعزنلا نيب ةقرافم ؛ عقاولا
 ىلع يجهنملا لوحتلا اذه سسؤيو ؛ ةغلل يلقعلا عباطلل رابتعالا داعأ

 تايناسلل اصاخ اباتك درفأ دقو . ةيتراكيدلا ةفسلفلا يف ةينالقعلا ةعزنلا

 ةعزنلاو يكولسلا ركفلا ضحد يف يفسلفلا ثرإلا اذه رمثتسا مث ةيتراكيدلا

 (24) . يناسنإلا ركفلا لوح ةييرجتلا

 ةيلكشلا ةظحاالملا يدلك : هئاقلا هقيص ولا عدبلا دنم يكسموشت شم :

 نو نا فعصراوب سيل ياوغللا ثدحلل يملعلا ليلحتلا نأل 5 ةيوهنللا ةرهاظنا

 أيلعت وه امنإو ٠ ع | هب ظفلت دق ناك امل

 م . ةاذيدج.لمجب علكتي نأ .ناسنإلال نكمي اهتطاسوب
 يملا هةينهد كلا كف

 لوخت نأ ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةيرظنلا تعاطتساروصتلا اذه نمو

 نم يعسلاو عمتسملا  ملكتملا اهكلتمي يتلا ةيافكلا فاشكتسا هتياغ يلقع

 تافللاةيبيكرتلا ىقبلا نأل * لمجلا ,ءاتب:ءارو.ةفماكلا ةيبلآلا ليلعت لجأ

 انهه نمو (26) " . يئناسنإلا ركفلل ةيرظنلا صئاصخلا نم أشنت ةيناسنإلا
 تحضأو « يليوحتلاو يديلوتلا ءارجإلا يف ىحرلا بطق ةلمجلا تسدد

 . يرظنلا اهئانب نم اساسأ انكر

 هس 10 اد
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 ا ع لا

77-0 

 ا

 مامي سيل سس

 9 1 55 5 5 ب

 نم ةنوكمو ؛ دودحم اهلوط ةلمج لك . لمجلا نم ةيهانتم ريغ وأ ةيهانتم

 هانتم ددع ملع يوتحت ةيعيبطل أ ةغللا لك ؛ رصانعلا .نم ةيهانتم ةعومجم

 ا 8 ٍ ١

 (27)' ٠ هانتم ريغ. لمحلا ددع نأياملغ تامينوفلا نف

 راشأ ثيح « ةقباس ةيركف ةيفلخ نم ةغلل هفيرعت يف يكسموشت قلطني
 د لبمه اهب لاق امنإو ؛ ةديدجب تسيل ةركفلا هذه نأ ىلإ ةحضاو ةرابعب

 لامعتسا ةغللا"': نرق نع ديزي ام ذنم (1835 -1767) (كنمطمال؛ )

 ثارتلا ىلإ تفتلا ول يكسموشت نأ ديب (28)' ةيهانتم لئاسؤوب هاقثم رغ

 نيسرادلا نم ةليلق ريغ ةبصع دنع ةفولأمو ةعئاش ةركفلا هزه دجول ىبرعلا

 نم ةبكرم تناك نإو ءامسألا نإ '
' |29 

 (ه631) يدمالا لَوَقَي + نيمدقألا

 ٠ ةيهاندم نوكت نا مزلي الف ةيهانتملا فورحلا

 ةيرظن ةيعجرم (1965) ةيبيكرتلا ةيرظنلا هجوأ ىكسموشت باتك دعي

 هذه تزرب ثيح « ةيليوحتلاو ةيديلوتلا تايناسلل يتاذلا روطتلا لاجم يف
 يتلا ةديدجلا ميهافملا نم فيثكلا مخزلا يف ةحضاو ةروصب ةيرظنلا

 ةيرظنلا هذه تحضأف (1957) ةيبيكرتلا ىنبلا ةيرظن هتلفغأ ام تكردتسا

 !2 460:16) رايعملا ةيرظنلا وأ ةيجذومنلا ةيرظنلاب تعنت ةديدحلا

 ءادألاو (0هردمغاعمعو) ةيوغللا ةيافكلا ,نيب ثزيم يتلا ( 8 هور

 يهه يكسموشت اهفرعي امك ةيوغللا ةيافكلاف (ط ورم هم عم يمالكلا

 يتلا ةينمصلا ةربقلا يأ ١ (30) * . ةتعلا يلاقنلا عيشسسلا _ رثكتملاةقرعم"

 دودحم ريغ ددعب ظفلتلا هل لوخت يتلا يلاثملا عمتسملا - ملكتملا اهكلتمي

ةقيقح ' يه « ذئنيح « ةيوغللا ةيافكلاف . مألا هتغل لمج نم
 ةنماك ةيلقع 

 ةغلل يلعفلا لامعتسالا " وهف يمالكلا ءادألا امأ (31)" يمالكلا :ءاذألا عار

 (32)" . ةسوسحملا فورظلا ىف
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 . ةردقلا اهل دعاوق ةعومجم نم ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةيرظنلا نوكتت

 نوكملاو يلالدلا نوكملاو يبيكرتلا نوكملا : تانوكم ةثالث نم دعاوقلا هذه

 .يجولونوفلا

 يبيكرتلا نوقملا تا

 يديلوتلا نوكملا (0077205311 5ا/10“013ا/6) يبيكرتلا نوكملا دعي

 ينلا (5106106 501500706) ةقيمع ةينب ةلمج لكل لعجي يذلا ديحولا

 (51انهأالا8 086 ةالا[366) ةيحطس ةينبو . ةلمجلل يلالدلا ريسفتلا لثمت

 نسم يبيكرتلا نوكملا نوكتي . (33) ةلمجلل يجولونوفلا ريسفتلا لثمت يتلا
 : نينوكم

 ةينبلاب نوكملا اذه طبتري (60750531 06 583526 )ساسألا نوكم

 اذه صطبتري ( 002053101 1355107311056 | ) يليوحت نوكم

 . ةيحطسلا ةينبلاب نوكملا

 : ساسألا نوكملا أ

 اهتطاسوب متي يتلا ةباتكلا ةداعإ دعاوق ىلع ساسألا نوكملا يوتحي

 لثمن (34) . ةدلوملا ةلمجلل ةقيمعلا ةينبلا دعي يذلا ينكرلا ريشملا يلاوت
 : يلاتلا ينكرلا ريشملاب ةباتكلا دعاوق لمعل انهه

 : ةلطقنلا نقر + ةاهفإلا نك ر وسمح وم

 . يمسأ نكر + يلعف نكر د دانسإلا نكر
 . ثدح + نمزو يلعف نكر
 .. منشأ + بقي رعت , يمسا نكر

 .يمسأ نكر + فرح م يفرح نكردةلمكتلا نكر
 ٠ ,ةغسسسأا 32 :قياوعلت يمسا نكر

 ا



 : يليوحتلا نوكملا - ب

 ةينبلا ليوحت نيدخ كام يتلا دغاروقلا نم ماظن يليوحتلا نوكملا دعب

 له ةيحطس ةينب ىلا ةقيمعلا
 ٠ ريخاتلاو ميدقتلاو ةدايزلاو فذحلا قيرط

 : نيمسف ىلا ةيليوحتلا دعاوقلا مسقنتو . يناهنلا اهلكش ىلإ اهب يضفت ىتح

 دمتعتو « ( ةيرايتخا ) ةيزاوج ةيليوحت دعاوقو . ةيبوجو ةيليوحت دعاوق

 : ىلع يئاهنلا اهلكش يف ةلمجلا جارخإل ةيليوحتلا دعاوقلا
 ىنبم هلوبقملا ةيدعاوقلا ةلمجلا لوحت ؛ ةيجولوتوف وفروم دعاوق أ

 قوطنم لكش ىلإ ىنعمو
 هيفارغ 3 وفروم دعاوق ِ

م لكش هيما ةيدعا وقلا ةلمجلا لوحت
 .باوتك

 يجولونوفلا نوكملا -

 ديدحت ىلع ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةيرظنلا يف نوكملا اذه رود رصتقي

دلوب ىتلا ةلمجلل ىتوصلا لكلا
 أامناق اريسفت اهل رفويو يبيكرتلا نوكخملا اه

 (85) . ةغل لكب ةصاخ ةيجولونوف دعاوق ساسأ 55

 يئالدلا نوكملا 3

 - ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةسردملا رظن ةهجو نم يلالدلا نوكملا دعي

 يتلا ىنبلل يلالدلا ريسفتلا يف رصحني هرود نأل كلذو ؛ ايوناث انوكم

 .تناك انهه نمو « ديحولا يديلوتلا نوكملا هفصوب ساسألا نوكملا اهدلوي

 مدقي اهلالخ نم ذإ يلالدلا نونكملا لمعل بسانملا راطإلا ةقيمعلا ةينبلا

 . ةلمجلل يلالدلا ريسفتلا
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 : يلاتلا لكشلاب ةيلوحتلاو ةيديلوتلا دعاوقلا لمع حيضوت انل نكمي

عاوق - ةقيمع ةينب - ةيساسأ دعاوق
 يلالدريسفت - ةيلالد د

 ةيليوحت دعاوق
 ظ
| 

 يجولونوف ريسفت  ةيجولونوف دعاوق - ةيحطس ةينب
2: 2 . 7 . 

 ص ع * . 2 7 ب
. ١ 

 هةفلعتملا ةيلالدلا دعا وقلا نا وه لكشلا اده يف هتظحاللم انل نكمي ام

 دعاوفلا .نع .لزعمب يزجت ٠ يريسفت نوكم وه كيح تم.« يلالدلا نوكملاب

 . ةيليوحتلا

 لقحلا اذه يف نوثحابلا حبصأ تايناسلل يجهنملا هجوتلا اذه ءوض يف

 ةيملاعلا وأ ةيلكلا دعاوقلاب رثكأ نومتهي ةيناسنإلا ةفرعملا ل وقح رم

 هينراكيدلا ةفسلفلا ىلا ةعزنلا هذه دترتو « ( 66 ةامام 3 اناا “/ع5عااعز

ف يكسموشت لوقي . يناسنإلا لقعلل ةيعادبإلا ةردقلاب اريك متهت يتلا
 اده ي

 ٠ نويتراكيدلا دكؤي امك ىنعملا ددحت يتلا ةقيمعلا ةينبلا نإ ' : تمسلا

 فلتختو . ركفلا لوصأل ساكعنا يهف ؛ تاغللا لك نيب ةكرتشم دلبمهو

 (306] «يرحأ ىلإ ةغلأ قم ةيعظم ةينن ىلإ ةقيمعلا ةينبلا لوحت يتلا دعاوقلا

 تاعارجإلا داستغا نإ + هركذ مدقت اسم لالخ.قم : لوقلا انأ زوجي

 تاغللا ةيميلعت ريوطت يف مهسيس ةرصاعملا ةيناسللا ةيرظنلل ةيجهنملا

 تاءارجإلاو ةيملعلا تاودألا رامثتساب كلذو « ةيجوغاديبلا قئارطلا ةيقرتو

 قوعت يتلا تابوعصلا نم ريثك ليلذت يف اهنم ةدافإلاو تايناسلل ةيقيبطتلا

 ٠ | . :ةيماطلا ةيلوعلا

 ت29

 257722 -الا

 - هه مسح

 مكي 0 -_ همم ومو بدبس

 يبي يوصوج هسيسيسييبلا سس ب0
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 أ
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 ةيجراخلا تاءارجإلا ايناث

 هيجولوبورثنألا ةبراقملا |

 تايناسللت يارعسلا ةيص

 نيبسرادلا سف لِي ة ري . رفن قاشل ايعا و امامتها

 5 هي رشبلا تاعامخ || ١ انة

 ىدل ة 5 ف ةيناسنإلا صنأ صخ أ

 ءدذؤه ٍْ

 ةيرطفلا و ةيئاديبلاب : ةداع تعنت ىتلا تاعامجلا ةصضاخن
 أ علو دقو .٠

 همت ةيعرامب قفل

 ا وتلا ةمظنألا ف
 ب

 َ 2 وأ دق الع

 رنيعم ممتجم ةفاقثب هتك , يوشلا جةومتلا قيد ةعاكإ
 م : بسلا ؟ اتت انعكس / | " أ 5

- 
1 

ّ 

 ١ . أ ع ١ 5 - دمي "يو ل !

 7 ١
 : هه :قأ) :نسالأ هت ىلا اكل هلع

 _ |! -راددمج ن
 صفغعل '

 ش

| . 

 هيلا
 تنعم

 ٠ ل زردصح هائانلست نديخحتللا مدمملل تنعح 0-2 ةفئ اظل َْث

 تمشسشسسللا

 ةعغ امجل يفاقتلا اطستأا) حسنا تل 1
 صطمنتلل ىداملا حلا دعي ي جد 1

 تافاقثلا “مقا 1 وغللا جذومنلا نإف انهه نمو
 لم - يف | 35 0 مهاقملا عيطقت لتفم امم ء تعم 34

 كَ كق 1 | 0 ل 8 1 5

 . يفانو يلا ظافلألا صعب مادخت ساف .؛ تاغللا فال داتخاب فلتخب
 ةعامحهلا :تاسافتخا يفك لإ

 ينل ؛ ةينهذ تاردق نع جتانب سبأ اقضي روق

 (1).ةيفاقثلا

نلاب اهتقالعو ةفاقثلا ةيمهأل يسعاولا كا ردإلا اذه! ءوض
 جدوم

 وترات ةيفاقثلا ةيعمجلل ةيعجرملا ةاونلا دجن ربيعا
 ةيعمجلا ) (1مهت110)

 يللا ستاوللا رابتعا يب يف لثمتت ( اقباس ىتايفوسلا داحتالاب ةيئابمبسلا

تلا ىققو اهرهرج ىق لكشت بر ةمظنأ
 (2) . نميهملا ! ينوغللل جذوم

 أ نا رد ١

 0 ا ابلوصأ يف دوعن امنإو ؛ ةديدجب ةركفلا هذه تسيل
 'ريسباس_ىلإو .ايورأ يف امهر يغو دليمهو ([06[13() ردراه
 نم اعيمج ءالؤه قلطني . اكيرمأ يف (1939 53()1848 مذم)

 طيحملا ملاعلل عمتجملا ةرظن ددحي يوغللا جذومنلا نأ اهادؤم ةركف
 يف اريثأتت جذ :ومنلا اذهل نأ امك ؛ نيعم يفاقث طمن ريثأت تحت ناسنإلاب

 (3) . سناجتملا يوغللا عمتجملا دارفأ ىدل ريكفتلا ةقيرط

 رصحتيال ةيرشبلا تاعامجلا دوجو قو ٠ ناسا أده نبق 6 ريباس ى

 وفعلا موهشالاب يصاتقتلالا طاشنلا رقع يقال وو مدعو: ىفاعلا ماعلا يف
 يو ايما زلا اَغ وضح محتل تاعامجلا هده دوجاو سب وقتا هةيوسللا ةطقننل ْ

 4) .. يفاقثلا طسولا لخاد:هراسم ددحيو يعامتجالا فيكتلا يف مكحتي ىذل سس

 نع .ةغللا لصف نأ ةحيربص ةرابعب ذنكؤي ريخآ مانقعنىف ريئاسا دجناو

 هودهفم انه لمعتسي وهو . اليحتسم نوكي دق لب . نيهلا رمألاب سيل ةفاقثلا
 ميه فملاو تالثمتلاو تاروصنلا ةعومجم ىلغ ةلالدلل عسأ ولا هانعمب ةفاقثلا

 (0):ةنيعم ةيرشب ةعومجمب طيحملا ملاعلل ماعلا روصتلا لكشت ىتلا ةفلتخم

 يذلا (//7015) فرو هذيملت هجوتلا اذه يف ريباس رثأ اوفتقا نيذلا نم

 يناسللا ثحبلا لاجم يف اهققح يتلا ةيملعلا تازاجنإلا يف هقفار

 نم بصخلا لقحلا اذه يف ةبرجتلا هذه نم فرو دافأ. يجولوبورثنألاو

 يملعلا ديصرلا اذه - قيمع يعوبو - رمثتساف ٠ ةيناسنإلا ةفرعملا لوقح

 يجولوبورثنالاو يناسللا طسولا يف اهب ماق يتلا ةبقاعتملا تاساردلا يف

 فرو ةيضرفب دعب اميف ترهتشا ةيملع جئاتن كلذب ققحف . رمحلا دونهلل

 ةغللا نإ : لئاقلا أدبملا ىلع اساسأ موقت يتلا (الالمو غ5 ع الالطو:)

 لكشت يتلا اهسفن يه لب ٠ راكفألا نع ريبعتلل ةليسو اهرهوج يف تسيل

 راطإلا ىلع ءانب ملاعلا نوروصتي يرشبلا عمتجملا دارفأف « راكفألا هذه
 (6) . افلس يوغللا جذومنلا ددحي يذلا ماعلا

 ب 33 2

 70008 جبسص 1 ح سح طسح ملا حب هوه ب ل بسس يمس هس هوب جس هس + يع هاف ا كس بيس

 ض1 ااا 0



 تانودم ليلحت ىلا فرو أجل عقاولا يف اهزورو ةيضرفلا هذه ديكأتلو

 ىدحإ يف ل اعفألا ةينب نم جذامن : اهنم + :ةفلتشتسا ف دي وو

 ةغللا هذه لاعفأ نيب ةنراقم ىرجأو « (ة!هم1)ب ىمست رمحلا دونهلا ت

 نمزلا ىلإ نيعمتجملا نم لك ةرظن نأ هل نيبتف . ةيزيلجنألا ةغللا لفل
 (7) . نيتغللا نيتاه فالتخاب ايرذج افالتخأ فلتخت

 را ياريم الا ةيرزلا نأ ىلإ ةياهنلا يف ٠ صلخن

 يا
 نأ هنأ أرريم كاف دجيو هدا

يعولا نم اءزج نوكت ةيناسنإلا ةغللا نأ
 ىفصأ يهو « عمتجملل يفاقثلا 

 8 ةددعتملا هرهاظمب ىع ولا اذهل ةروض

 ةيئاكملا ةبراقملا .3

 ةميدق ةعزن ناكملا ىلغ ةيوغللا ةرهاظلا يف ثحبلا سيسأت *.|

 ا ياسا دو
 انفي ةسيلقق , ةارصتلالا ل

قرر ديدمتت يبلغ. ديالا ممهسروع ين كل يلجتيو « يفارغجلا لماعلا
 م

 8-5 ةرسيوجدل 0 لا أده ا ايفا رغج » اديدحت ةحاضفلا

 لخديو ةيلخادلا تايناسللا لاجم نم جرخي ناكملاب ةيناسللا ةرهاظلا ةقالع

 (9)". ةيجراخلا تايناسللا لاجم ىف

إ ةقاستس نم دفاتر نرش ثدحلا
 ل لتساؤم يا رانا بص ن
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 " "نع ةمجانلا ةيوغللا تافالتخالا تناك نئل ' : لاق تيح.هتلشب قش آم
 ':اكم نيب ةيوغللا تافالتخالا نإف ؛ ظحالملا نع بيغت ام ابلاغ نامزلا

 اعجت يتلا يه تاذلاب ةنراقملا هذه نإ ( ... ) نايعلل ةرشابم زربت رخآو
 (10) " ... اضاخ اتاسل:هلا نأ ىلإ: نطفتي بوعشلا نس ابعش

 لجأ نم ادهج اولأي مل نيرصاعملا نييناسللا نيسرادلا نإف كلذلو
 ةيبيكرتلاو ةيتوصلا ؛ اهتايوتسم لكب ةفلتخملا ةيوغللا طامنألا طبض
 يرشبلا ردصملل يفارغجلا عيزوتلا بسح اهفينصتو ؛ةيلالدلاو
 نيبت سيلاطأو طئارخ ةطاسوب كلذ ققحتيو «٠ ةنيعملا ةغلل لمعتسملا
 . ةدحاولا ةيرشبلا ةعومجسلل ةيجيللا .تافالتحالا

 ةيعامتجالا ةبراقملا 5

 ىلإ ؛ ةيوغللا ةرهاظلا عم لماعتلا يف . ةيعامتجالا ةعزنلا دوعت
 ددملا وهو « مياكرود عاتجالا ملاع اهعضو يتلا ةيجهنملا ةيضرألا
 اهفصوب ةيوغللا ةرهاظلا عم لماعت يذلا ريسوس يد هدمتعا يدلا يرظنلا

 ايعامتجا ابسار نوكي نأ ودعيال ناسللا نإ ثيح نم « ةيعامتجا ةرهاظ
 ةيعقاو ةيناسل ةقيقح يأل اقالطإ دوجوال هنإف ةمث نمو ٠ مالكلا ةسراممل
 !!1) . عمتجملا ةينب جراخ

 لوانتي امدنع تايناسللا عم ايجهنم عطاقتي دق عامتجالا ملع نإف كلذلو
 يف اعئاشو افولأم ىسمأ ام اذهو « ةيعامتجا ةرهاظ وه ثيح نم ناسللا
 يتلا تاعوضوملا نمو . يناسللا عامتجالا ملعب ةرصاعملا ةيناسنإلا ةفاقثلا

 : يلي ام هثحبم نوكت

 ع 30 دع



 (01316ع6ع5) تاجهللا |[

مقسقالا قيقا رفجلا ر ةرسا جنلا ةيناسللا تاساردلا عمجت
 ةغلل يلعفلا .ا

قر ىلإ يمتنت يتلا ةيوغللا ةعومجملا نأ ىلع , ٠ يرشبلا عمتجملا يف
 ةع

م ةيجهل اطامنأ لمعتست ام ةذاع . . ةنيعم ةيراضحو ةيسايس
 نع ةعرفت

 يف احضاو ودبي امك ء عمتجملا ىف دئاسلا كرتشملا يوغللا ماظنلا

 فالتخاب فلتكت تاعمتجملا هذه نإ ذإ ؛ ةشيدحلا ةيبرعلا تاعمتجمل

ت امك ٠ اهب فرعت يتلا ةيجهللا طامنألا
 ةغللا يف اضيأ كلذ ظحال

 نع مالكل يلعفلا ءادألا ثبح دخت ارتلجنا يف يهف « ةيزيلجنألا

 . ايلارتسا يفو اكيرمأ يف ةيزيلجنألا

 3 ع

 هعيبطقلا حلا دحا ولا عمتجملا يف اهنيابتو ت تاجهللا 3

 ورلأ نك : . م أ 3 8

50 

 هان هل تك م1 3
 ب تي و 5

 ع. ةكرز 25 5 هللا زق ا هال 1

/ 
 ىأف 4 ١ | 3 /

 عا ع 2 0 لش تح 1 مس 4 أ

6 

 لي 2 و
 د ١اس

 فعضت اهنيك فبضبأ 0 ١ 2 ا امدح 1 أ 0:
 لنا بنسل

5 

. ١ 
 ا

 تلم 4 ١ هفاخللا ةلييسب / ْ

- 

 م6 ىلا نق
0 

 1 “>2 خ ١ ع 0 : ف 1 51

 2 مق : د دا حد :

 اعملا
 8-0 0 ْ تاجهل ١ الإ ملا م نا ٠ م

 يف تناك يتلا ( ةينامورلا
 نك زغدم : لص

. 8 
 ةيئاتسإلا ٠ <يلاغتربلا ٠

 (12).ةينيتاللا ةغللا
 ٠ يحس لا 2 ةيلاطبإالا 5

 (1981018ء[6ه5) ةيدرفلا تاجهللا

يوغللا ثدحلل ةرشابملا ةنياعملا يدهت
 نم اطمن كانه نأ ىلإ 

 هزاجنإ ءانثأ ملكتملا درفلا ىدل ةيصخشلا بناوجلاب قلعتي يجهللا ا

 اهب زامني يتلا ةيريبعتلاو ةبقطنل ةيقطنلا هصئاصخ صخش لكل ٠ باطخلل ىلعفلا

ك اديه يزتجك.. نيملكتملا نم هاوس نم
 :: ةقيمفأأل اهبضعي ز

0 

 دل ياس يسكب يتق قاطعا ب ب

 هود بر ب ب ب جو
 < ملكتملا

 . سنجلاب ةغللا ةقالع - >

 نسيب قورفلاو « ةماعب ةيدرفلا قورفلاب ارشابم ارثأت رثأتت عمتجم ي "5
 سومأقلا 0 حصضاأ ولا فالالتخالا يف كلذ ويسلكتي و 3 ةصاقر ديسنتجلا

 ةيباطخ طامنأ كانهف ٠ لجرلا دنع يوغللا سوماقلاو ةأرملا دنع ىوغللا

 ةفؤلام نوكتا داكتأل ةتيعم ةيعالابإ و ةيرييعت صا رغآأ ققحكا ءاستلا ةصاش

 عق امامت ةمدعنم نوكت دق لب . لحرلا دنع

 سلف ه رتاوتتو تالالدلا هذه عيشت ثيح « ناولألا ىلع ةلادلا ءامسألا

 هابتنالا ريثي لكشب ءاسنلا دنع مالكلل يلعفلا لامعتسالا

 ٠١ ١ / تؤ ٠

 صعبخ ؛ يمجعمل ةديص ر ١ اسح]

 بج

 رعاشملا ىلع ةلادلا ظافلألا نم ريثك يف احضاو قرفلا اذه يفلن امك

 عنمت يتلا تاعدجملا يف قورفلا هذه دادزت دقو . فطاوعلاو سيساحألاو

 (13). طالتخالا حيبت يتلا تاعمتجملا يف ىشالتت

 ىعامتجالا توافتلاب ةغللا ةقالع 4

 همتجملا يف يقبطلا نيابتلا ةرهاظب ةيعامتجالا ةيناسللا ةساردلا متهت

2 37 

 "فلا دنع يوعتلا



 نيب ةدوجوملا ةيوغللا قورفلا يف ةرهاظلا هذه رشأ سكعني ذإ ؛ دحاولا

 اديدش اعاليإ يفرعملا لقحلا اذه يف نوسرادلا علوأ كلذل « عمتجملا تاقبط

 . يوغللا ماظنلا ةينب لوحت يف هرثأ

 روفحملا مالكلا 5

 ك و . : !

يوغللا عمتجمل اب ةرهاظلا هذه طبترت
 لآ رايدع أب “أ ريبك اطابترا 

 5 1 اهدحأ نإ 5 | , ١ . ماا 0 ْ ٠

 ىلإ:ةيرئشب ةعوسجم نم فظخت
ت تارابتعالاو دخاوقلا هذهو ء ىرخأ

 عجر

 دحملا ةفاقث !؟*#5 ت١ 3 : 5 00 د ا

 عمتجمل 8 5 لكشت يتلا ةماعلا فارعألاو تاداعلاو تاداقتعإلا ىلا اساسأ

يف يوغللا فرعلا يفلث ثمسل ١ ادهن ىفدو + :ةتابح ظسناب
 ىلع :تاغمتجملا لك 

 ةيراضحلاو ةيفاقثلا و ةينيدلا اهتيعجرم فالتخا
 نم يصغي ؛ ماع لكحشي

 4 ءإ .6 ّ 35 ع ّ 0 ع 00

 اهل يتلا ظافلألا نم اريثك ءمالكلل يلعفلا ءادألا ءانثأ ؛ ةيوغللا هتامامتها

 .٠ ةيفرعلا ديلاقتلاو تاداعلا ريثأت تحت مأ « ينيدلا دقتعملا

 ةيسفنلا ةيراقملا +4

لا ةرهاظلا يسفنلا جهنملا لوانتي امدنع
 ةرهاظ يه ثيح نم « ةيوغل

 ةيجهنم ةمأوت عطاقتلا اذه نع أشنتف ٠ تايئاسللا عم امتح عطاقتي « ةيسفن :

ةرصاعملا ةيناسنإلا ةفاقثلا
سللا سفنلا ملع : مساب 

 ؛ ينا

 يناسل ثدح يه ثيح نم ةيوغللا ةرهاظلا ةيقب عشاطرود ترهظ دقو ؛ يسفنو يف تعاش

 سن19

 ظ ثحبلا خيرات نم ادج ةركبم ةرثف يف لاونملا اذهل ىلوألا تاصاهرالا
 . يناسللا

 يف ىلجتت ؛ ةيسفنلا  ةيناسللا ؛ ةعزنلا هذه حمالم تأدب.دقل
 نأ 'ذنم كلذ ناكو « ةيكيرمألا ةفاقثلا يف زيمملا يملعلا هسلكش

 يف يناسللا سفنلا ملعل ةيملعلاو ةيجهنملا اياضقلا يف ددعلا اده صصخت

 (14). مالك /ناسل : ريسوس يد دنع تعاش ينلا ةيئانتلا باحر

+ 

 سفنلا ملع سسؤم (ا1/36500) نوسطاو اهب لاق يتلا ةيلوألا راكفألاب
 وه ام ىناسنإلا كولسلا .نأ ىري ناك يذلا1921 ةنس نم.ءادتبا يكولسلا
 الدب حرتقيو . ةيسفنلا ةساردلل ابسانم سيل لقعلا نأو ؛ يكيمانيد كولس الإ
 لوانتي ىلمع ءارجإ يأ نإف كلذلو . بسحف رهاظلا كولسلا ةسارد كلذ نم
 . اميقع ايملع امهو دعي ةباجتسالاو ريثملا نبع لزعمب ةيسفنلا ةرهاظلا
 يهف ؛ ارهاظ اكولس .؛ذئنيح . ةغللا تحضأف
 (15) . ةطورشملا لاعفألا دودر

 ةنمقتلا ةيئاسللا ةساودللا ىلوحتلا راسسلا ىف +. هاجتنالا اذه معدت دقو

 8 ٍِ . نأ محول
 نم ةعاومجم نوكت نا ودعتال

 ىلع زيمملا يملعلا اهعباط تذخأو ةيلوألا راكفألا هذه تروطت مث
 يذلا 1957 رئيكسو «؛ |8(930نبأا) ليه يكولسلا يسفنلا ثحأايلا داس

 يف (81001751610) دليفمولب لمعيس ددملا اذه نمو *(16) ملعتلا ةيرظن
 ةيرظنلل هباعتساب كلذ اكو 4 ةيوغللا ةرهاظلل يفصولا جهنملا ريوطت

 سيو لوب يكولسلا سفنلا ملاع راكفأ ةصاخب ايعاو اباعيتسا ةيكولسلا
 (17).يناسنإلا كولسلل ةبيرظنلا لوصألا : هباتك يف (6ةانا /6155)

 كا

0000 3 

 ل ا اا للامم

 0 يح 0

000 
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جهنملا_يه_تسيل .ةيكواسلا أ
م لامتكا يف مهسأ يذلا ديحولا 

 

لا رثؤم لماوع اضيأ كانه لب « يناسللا يسفنلا
 يسم دي ىلع س

 0 -0-_ تيبس
 ءاملع نأ (لانوز غم 0
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 اوسرد نيذلا سفنلا
اؤمي اورثأت دنق ةمغللا

 ..., رسئ
 اسلي

 ةيلمع يف ثحبت يتلا لاصتالا
 ا - 0 و 0

قيقح نم قلطنت ىهو
 0 00 هغللا ن ١/ اهاذؤم ة

ا . 5 كت و يح 0
 داسو نم « ةليسو بات

 «٠ دئنيح « ةيرظنلا هذه لعحجت (15)ةيمالكلا

كرت يبو :؛ لصاوتلا
او بيكرتلا ةيلأ ىلع 

اطخلا لئاسرلل كيكفتل
 يف ةيب

 ٠ تاقايسلا فلتخم
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صم نيحلا كلذ 5
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 ةيم

فاقثلا ىف 5
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روهل دعب سمو « 
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ذ ىدين دقو ؛ ةيقيبطتلا ها 0
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 روهظ دع
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 و” فينفت دب 00 <
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ع يوحي له
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 ةيرطف 

لعت ىلع ارداق هلعجت ىلإ
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 (19) .٠ ةيعادبإ م هعمسي
 هروصي

 كب

 يذلا مالكلا لالخ نم هتغل دعاوق نوكي نأل

يبطتلا ةبراقملا
 هيق

 نم سبيل
 ةينأل + مانقلا 3 :

لا يف القتسم |
 ةقحاللا ثحايم

ان يزل
هل ينسب ن

 

 للجو

 ٠ ةيناسللا ةيرظنلا يف يقيبطتلا بناجلاب قلعتت يتلا

 اياضقلا

 رقيرظنالا اجلا هاد عسنلا ظين_.ةوقلا انققعي
 : رايهتالاو ؛ ةبرجتلل 7 ةيرظنلا ةيملعلا تايطعملا عاضخإ : امه

 را ريا يف ةيملعلا جئاتنتلاو نيناوقلا لامعتسا ىترخالا"انمناتك5و

 :ىملعلا قيبطتلا موهفمل . روصتلا اذه ىلع ءانب . اهنم ةدافإلا لجأ نم
 ةيناسللا ةيرظنلل ةيملعلا تايطعملل رامثتسا يه ةيقيبطتلا تايناسللا نإف
 ةيلعت ل اهمهأ ؛ .ةفلظم ةيفرعم لوقح ىف ايعانو اهدكتنا اهمادكتساو
 ةفغللا ميلعت قئارط ريوطتو ةيجوغاديبلا ةيلمعلا ةيقرتب كلذو . تاغللا

 (20) نيقطانلا ريغلو اهب نيقطانلل

 كردي ىناسللا ركفلل ةيفرعملا ةليصحلاب اماملإ .سانلا لقأ نإف كلذلو

 ةيرظنل ةيملعلا تاودألا مدقت تئتف ام ةيرظنلا تايناسللا نأ ةلاحمال

 اداز مويلا انيديأ نيب نإ " : نأشلا اذه يف ريدروك لوقي . تاغللا ةيميلعت
 ئدل اهفئاظويو : ةيوغللا ةرهاذتلا ةعيبطب:ةقلعتملا فراعملا نس امكش
 نك تكلا لس ىو (... ) اهل ناسنإلا باستكا طا امتأبو + ةعامجلاو درفلا

 2 دمْلَع تنقل راعم نم تايناسللا ةيئ هدمت امب ريميس ةرهاظلا ةعيبط ل

 (21)" . ةيوغلل

 تافثلا ةيميلت ناجم ىف ةياعلا ةيناسفلا ةيرطنلا زابكنا نإقانهفي نمو
 سفنلا ملغو ةيناسللا:ةيرظتلا نيب ىجونم عانقت ةرورضلاب هطن جني
 يفو . ىرخأ ةيحان نم يجوغاديبلا غيلبتلا قئارطو «ةيحان .نم يوبرتلا
 يتلا ةيقيبطتلا تايناسلل يلمعلا راطإلا .ددحتي يجهنملا عطاقتلا اذه باحر
 : ىهو « ةيجوغاديبلا ةيلمعلا يف ةيساسأ رصانع ةثالث لوح اهثحبم زكرمتي

 ؛ محلقملا تأ

 . ملعملل ي جءغاديبلاو يسملعلا ليحصل - 11
 لكل ةس ولا ةيجوغاديبلا ق قئارطلا رايتخا يف يف ه ملعملل ةيتاذلا ةردقلا 2
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 ءافضإ وه هلك كلذ نم ةياغلا تناكو . ةيقيبطتلا اهتاءارجإو اهتاحالطصاو

 ةماعلا ةيناسللا ةيرظنلا نيب ةقيثولا ةيجهنملا ةلصلا ىلع ةيملعلا ةيعرشلا

 . ميلعت لقح يف ةيرظنلا هذهل يقيبطت ءارجإ يه ثيح نم تاغللا ةيميلعتو

 ثحابملا يف رثكأ ةلصلا هذه حضوتتسو . بناجأللو اهب نيقطانلل تاغللا

 . ةقحاللا
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 ملعتلا_ةيلمعل_ةيسفنلا_ سسألا : يناثلا ثحبملا

 . نوقلا اذه يف دجو نأ ذنم ناسنإلا نأ وه. دحأ نع برغيال' امم

 يعيبطلا هطسوب هطبرت تاقالعلا نم ةكبش ليكشتل ىعسي :يتف ام
 ىلا كللذ نس ادنصاق:ةلاذلا .تاماللعلا نم دقعم ماظن ةطاسوب « يعامتجالاو

 ال دقو . ريغتملاو راقلا هئانب جيسنب كاسمإلاو طسولا اده ةقيقح كاردا

 هرصانع ةكرحل ديجلا مهفلا قيرط نع هعم لعافتلاب الإ كلذ هل ققحتب

 . هماظن ةينب نوكت يتلا ةلاعفلا

 يعيبطلا لعافتلل ايسفنو ايوضع أيهم ناسنإلا نأ اضيأ هيف بيرال اممو

 ةديدجلا تا ريخلا و تا راهملا فبايستكا ةيلا نوي موكي يذلا 3 ىبعامتجالاو

 رييغتل الباق هلعجي يذلا رمألا وهو :ةمئاد ةلوحتم ةيفكب هكولسل ةريغملا

 كلت هرفوت ام ىلع ءانب ٠ رارمتساب اهنيسحتو اهريوطتو هطسو عم هتاقالع

 ةفرعملا ىلإ هرارطضال ملعتلا ىلإ رطضم ناسنإلا نإف انهه نمو

 كاذب نأل ؛ ةزصاق ةرطظنب اههوشي الف ٠ هيلع يه ام ىلع ءايشألا كاردإو

 لكشت يتلا ةددجتملا ةربخلا لقح نع اهدعبيو ؛ زيمملا اهعباط اهدقفيس

 كولسو ؛ ةهج نم هكولس ةقيقحل ناسنإلا كاردإ يف ايرهوج ازكترم

 . ىرخأ ةهج نم نيرخآلا

 .ناسنإلا كولسل ةريغملا ةفرعملا باستكا ةرورضب يعولا اذه ىلع ءانب

 نا بدلا كولس يف مئاد ريغت وه ملعتلا نأ ءدئنيح «لوقلا انل نكمي

 تت 45 ب
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مو تا ربخل رمتسم باستكاو
رضلاب يدؤت هكبدنج تاراه

 كا ردا 5 ةرو

 ناسنإلا هيف شيعي يذلا يعامتجالاو يعيبطلا طيحملل ةقيمع ةفرعمو ديدج

سدقم ةلاسر لمحي فلكم نئاك وه ثيح نس
 ..ناؤوكلا اذه يف ة

 ةيملعلا مهتاهجوت فالتخا ىلع نوركفملا لواح تاذلاب ةيمهألا هذهلو

 دقو . ةصاخب ناسنإلا و . ةماعب يحلا نئاكلا دنع ملعتلا تايلآ ةفرع

 اوكفنا ام مهنإ ذإ ؛ مههاوس نوذ. سقنلا ءاملع دي ىلع رثكأ كلذ ضو

 تاساردلا لقح يف ساسأ زكترم وه ثيح نم رفوأ اسرادت هنوسراد

 .ةيوبرتلاو ةيسفنلا

 1 | 1ع 5
 ةعيع . هَ ع ' مج ا 3 .

 فه وققح يذلا هيا رحآلا جتاننلا نم مغ رلا لق نيسرادلا 2ءاذ وه نا ديب

 احل ةسلاكت اج عيت !مهنَأ لا قيسطتلا لإ ,
و 9 اوعمجب مل مهنأ "0 يعيبضتلا لاحملا ىلش

حل ةسلاحتم طباوض عص
 ةد

 حاسي نم اهتيابتو تاقيرعتلا دعت يف احضار كلذ ىديتيو .ءاقيقد ايملع ادع
 نا ١

سفن ةسردم نمو رخآ ىبلأ
 ق سدجحسس ةشضحعولا هذهل ارضنو :فرخاأ رولا هي

 ١ 3 - 3 دم 30 0 . : ب | ة.و 06 ١ ا

 اهل هلسو اهينيمش كلذو تدي رعتلا صعل يل ةءاميرد أب ماقملا اذه ىف نحن

 .رصاعملا يناسنإلا ركفلا يف

 0 م5ا/6010©إ/ 1942):ناونعب فلؤم يف 63165لوقي

 درفلا اهلذبيةرركم دوهجب ىربخأ ةهج نم فصتيو: ء عضولل رمتسم

 افيرعت ملعتلا فيرغت نكمملا نمو . ةرمثم ةباجتسا عضولا اذهل ةباجتسالل

 دختي ام اريثشكو ؛تاياغلا ققحتو عفاودلا يضرت قئارط زارحإ هنأب رخآ

 ثدحي امناو: لكاشملا لح لكش ملعتلا
 لمعلا قئارط نوكت نيح ملعتلا

تلل ةخلاص ريغ ةميدقلا
لا بعاصملا ىلع بلغ

ضلا ةهجاومو « ةديدج
 فور

 (1)" . ةئراطلا

 ان 6م

 رصح نكمي « نييعرف نيفيرعت نم نوكتي هدجن فيرعتلا اذه انلمأت ام اذإ
 : يلاكلا وحتلا ىلع امه دماج

 : لوألا فيرعتلا

ولس يف روطتم يباجيإ ريغت وه هرهوج يف ملعتلا |
 ٠ ملعتملا ك

 . مئاقلا عضولل رمتسم كاردإو عاو روصتب ملعتلا فصتبي 0

 ةرمتسم دوهجب اضيأ ملعتلا فصتي 3
 ادهل ةباجتسالل ملعتملا اهلذبي

 . ةرمثم ةباجتسا عضولا

 : يناثلا فيرعتلا

 ١ ملعتملا عفاود يضرت قئارط باستكا وه هملعتلا ٠ اهل بيجتستو .
 ملعتلا ةيلمع نم ةاخوتملا ةياغلا ققحتو .

 لسحو.. تابوعصلاو قئاوعلا ليلذت يف ملعتلل ةيعقاولا ةروصلا ىلجتت حلا

 : ملعتملا ليبس ضرق ىقلا لكافملا

 ىلع بلغتلا يف ةميدقلا ةيميلعتلا قئارطلا زجعت امنيح ملعتلا ثدحي - 3

 . ةئراطلا فورظلا ةهجاومو « ةديدجلا لكاشملا

 نأ: ( 66م1 م60010/]5وال) ناونعب فلؤم يف ل.ل 1 قياس اةيف

 نع اجتان كولسلا يف ارييغت نوكي نأ ودعيال ملعتلا
 هسفن ريبغتلا اذه ةراثتسا

 ةجيتن انايحأ نوكي دقو « ةطيسب تاهبنم رثأل ةجيتن نوكي دقو « كولسلا يف

 )2 . ٌةدقعم فقا ومل

 كولس يف ريغت الإ وهامة يرهوجلا هتقيقح ثيح نم ملعتلا - 1

 . ملعتملا

 ت7 ب



« 

 هم 6

0 

 ؤ

 ةيجراخ ةراثإ نع ملعتلا حلعفب كولش "ج12 خ7 ريغتلا جتني - 2 )
 لدهل

 ا

 بشقاوف نوبت دقا أ ةبلظس ةطيسب تاهيبنت ةيجراخلا تاريثملا . نرولكتا دقو -

 ةدقعم .٠

 عون ملعتلا نأ « افلاس امهيلإ ر راشملا نيفيرعتلا نيذه لالخ نم نبتي
 نم

فلا بسكي نيعم فقومل فيكتلا
 نم وهف ءةدي ديدج ةراهم وأ .ةنيغم ةربخ د در

اسنإلا ةايح يف انداسأ الماع دعي اني
 ظ ' متم ةدع بابسأل كلذو , ن

 سلا ليدعت ىلإ عقلا فدهي ١
 لكاشملا ل 7 ليقع ليي ري.

 ٠ اهل يفاكلا لحلا داجيإ يف بغري يتلاو.. صضرتعت ينلا

 كا ربشلا بانتقال رييغتلا ةيلآ ٠ ملعتلا قيرط نع هو كاناطفي ى

ديدجلا ةيف رعملا
همهف يمنت يتلا ة

يف هتردق دادزتف زتف هكاردإو 
 نيل ةرطيسلا 

 ما حهنحن أم
 ةييساب يو

2001 
 دعاتستا + ةيحور عنقو ةيقانل# ب

3 
 :اقالع و ةيعامتجا تاك ولسا ن

 ةيناكمإ يف امئاد نوكي

 كليرمتلا اذه زيسكترو [4 0
 داكي ريغت ملعتلا نأ نييتكولسلا لذ

 ى ري اد

 ةززعملا ةسرامملا ' :

 : مئاعد ثالث ىلع

 كةسساسلا _ 9
 يس

 اي
 كل ركب 31

الا عيمج ىلع اضيأ لدي كولسلا نأ امك ٠ ةفلتخملا فقاوملا هيضتقت
 تالاعفن

 ٠ ةفلتخملا اهعاونأب لويملاو رعاشملاو فطاوعلاو راكفألاو

 -48 د

 كتماتتلا "جه ةََسراََمَمْلا 5

 . حلعتلا ةيلمعل مزالم

دم يرطمل منال ةيباجب وسولا 5-6
 هدب الا هك ءدلا . ي

 هعباط ثيح نم ملعتلاف ؛ ةيلومشلاب زيمتت ملعتلل ىرخأ تافيرعت كانه د

 نئاكلا .َدْنَع ليماَحُشلا ومنلل ةرمتسم ةبلمع - ]1

 .ةقوس يب رق دأب يق ايحلل أيهم ملعتملا

 00 بيس وامس منأ ىلع بيردت -1

 لعكي مئاذ نسحتو ؛ يحلا

 : نيقتسملا يفاانف رهاظم لكب ةايحلا زامغ. ماحتقا 4 لفطلا ةدعاسم - 4

 (6) . ميلسلا هيجوتلاو . رمتسملا .بيردتلا قيرط نع كلذو

نيوكت يف ةيقار ة هيلمع «نذاءملعتلا دعب
 هنا ثيح نم كلذك وهو ٠ ناسنإلا 

 تاكولسلا يلإ ع «همتجملا دارفأ ْك وفت ينلا ةيباجيإلا تاس راطعلا نم الف

 طحخ عاشثأ ني +ذدلا رمتسملا نسحتلا يف ةصاخب كلذ يدبديو ؛ةححانلا

 1 ةيملعلا د دوصقملا ةراهملا ىلع بيردتلا لالخ لمعلا

 ىلا ىعست تف ام ذإ ؛ اهخيرات ربع ةيوبرتلا ةيلمعلا ةفيظو يه كلت

 . ملعتلا ةيلمع اهيضتقت يتلا تاباجتسالا ىلع لوصحلا نم ملعتملا نيكمت

 نأ ودعت ال يتلا ةيوبرت ةيلمع لك نم ةاخوتملا ةياغلا قيقحت لجأ نم

 سسأ قفو اهيوقت و هتاباجتسا هجوتو .ملعتملا ريثتست ةيئارجإ ةليسو نوكت

 ل

 م

 : . تت
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 ةيلمعلا نم ةاخوتملا فادهألا اهيضتقت ةيميلعتو ةيجوغاديب طباوضو

 ىدمب سافقت ةيجوغاديبلا قئارطلا تحبصأ انهه نمو .اهتيلومشب ةيملعتلا

 تاكولسلا و فقاوملا وحن هتيلعاف هيجوتو :ملعتملا ةراثتسا ىلع اهتردق

 عدلا

برتلا يف ةيملعلا ةليصحلاب اماملإ سانلا لقأ نإف كلذلو
 . ميلعتلاو ةي

ه ةيميلعتلا ةيلمعلا اهيلع زكترت يتلا سسألا نأ ةلاحم ال كردب
 قلخ ي

خانملا ةئيهت لجأ نسم ؛ ملعتملا درفلا سفن يف ملعتلل تاجاح
 هذهل مئالملا 

 .ةيجوغاديبلا ةيلمعلل ةصاخلاو ةماعلا فادهألا ققحتت ىتح ةيلمعلا

 ةيلمعلا نم ةياغلا قيقحت ىلع دعاسملا لماعلا نأل الا فلق ناكني

 تاراهملاو فراعملاو تاربخلا باستكال هسفن ملعتملا ةيلباق وه ةيميلعتلا

 ىلإ هعبطب لايم ملعتم نئاك وه ثيح نم هفادهأ ىلإ لوصولل ةيرورضلا
 هتياغ نوكت ةيميلعتلا ةيلمعلا ىلع فرشملا نإف كلذلو .روطقلا و نسحتلا

 اديدحت هتاياغ ديدحتو . هفادهأ ةغايص ىلع ملعتملا ةدعاسم ىه ىلوألا

 لوصولا نم هنكمت يتلا قئارطلاو لئاسولا كالتما ىلع هتدعاسم مث ؛ اقيقد

 (8).افلس ةددحملا تاياغلا ىلا

 : ملعتلا ةيلمع ليلحت:ايناث

 يف لواحن ؛لماوعلا نم ةعومجم نم نوكتي ابكرم اثدح ملعتلا ةيلمع دعت

 طقف يفتكنس «ةيفسلف ةيعجرم يأ نع لزعمب اهضعب ركذ ليبسلا اذه

 لعفل ةمزالمو ةيرورض ةلاعف رصانع يه ثيح نم ةيئارجإلا اهرهاظمب

 :ملعتلا

 تا 350

 :نيئيش ريثأت تحت ملعتلا ةيلمع ثدحت -]

 .ملعتملا طيحم ىف ةدوجوم ةيجراخ تاريثمب قلعتي :امهدحأ

 .ام ةقيرطب هيف رثؤت ةيلخاد تاريثمب قلعتي :رخالاو

 ةلقتسملا تاريغتلاب 401190317 ناملوت دنع اهيعونب تارثؤملا هذه تعنت

 زاهجلا ىلإ اهلقنتو . ناسنإلا دنع يسحلا لابقتسالا ةزهجأ اهطقتلت يتلا
 :ةيرصبلا تاريثملا طقتلت ةيرصبلا ةيسحلا ايالخلاف .يزكرملا يبصعلا
 (9).ةيعمسلا تاريثملا ظقتلت ةيعمسلا ةيسحلا ايالخلاو

 امنيح كلذو«ةلقتسملا تاريغتلا وأءتاريئملاب ةقلعتملا تراشإلا كاردإ - 2

 اهل بيجتسي يذلا يبصعلا زاهجلا ىلإ تاراشإلا هذه ةيسحلا ايالخلا لقنت
 ةلظبقرملا ةيلكادلا :تازيطعلا هذه ؛ةكرحلا 8 زهجأ ىلإ ةهاإلا كلا راشإ لاسر
 . بسانملا لعفلا در ثادحإ مث« اهكاردإو . خملا ىلا تاراشإلا لوضوب

 عيمج لماوعلا هذه لمشتو .ةطسوتملا لماوعلاب ناملوت دنع تعني ام كلذ
 ةيساسأ ةدعاق نوكت لماوعلا هذهو ٠ ملعتلا ةيلمعل يلخادلا ريسفتلا روص

 (10).ملعتملا درفلا دنع ةداعلا تيبثتل

 دعب كلذ متيو ؛ةباجتسالا يف ىلجتت ملعتلا ةيلمعل ةشثلاثلا ةروصلا - 3
 (ةطسوتملا لماوعلا)و (ةلقتسملا تاريغتملا) ةقباسلا لماوعلا ثودح

 لماوعلاب اضيأ ناملوت دنع تعنتو « ملعتلا ةيلمع نم ةققحملا ةجيتنلاو
 (11). ةعباتلا
 :يليام ملعتلا ةيلمعل ليلحتلا اذه نم نيبتي

 . ملعتملا كولس يف رثؤت ةيلخاد وأ ةيجراخ تاريثم دوجو -أ

 ةلبقتسملا ساوحلا قيرط نع ةيبصعلا زكارملا ىلإ تاريثملا هذه لقنت - ب
 .يحلا نئاكلا دنع

 ب 1



 ماكحم 50 2 2

 7 مسا حس تس هس سس سس سس سس سس سريري

 اهتاراش

 اا ا هل هس

 .هليذديلا |

 2 ةنيعم تاباجتس 5 *؛ رثقت .:. اا ع قياس

اع ملعتلا ةيلآ نوكتت ته
م تاريثم ةطاسوب ةد

 نرتفت ا

 : ملعتلا لماوع :اثلاث

 وع كانه

 ملعتلا لمصتي : :حضنلا - |

ي الو ىقيب اال وحن
 ام دإ ءرذ

 ومن يف نامهسي امهنا ثيح نم + هأيا وش نوكب

 ه هرمأ ءهفيقح يف ٠ جضنلا ناف روصنتلا أده 0 ءاشب

 عيمج لمشي يلخاد
 يحلا نئاكلا بناوج

 دذإ ريغ كد. ويف
بلاغلا يق ةيذا را

لا .هفع.ةسأخي 
 5 ناسنإ

 | 4 ..ملعتملا صانقح
ا طسولا اهرفوي

امتجالاو يعيبطل
 يع 

 ةروريتالب ماعتلا دو 53 هج
فاظع قوي ىلإ

 ده ةصاخ 

 ايعيبط

 نيح يف . ملعتملا |[
 رهظي جضنلا نأ

 اهب ريمتب

 ض ىلا دوعي وهو :؛رييمت نود سنجلا

خنلاو ملعتلا طبقرب
وري ةيستكملا ةري

 ف

ذه نم مغرلا ىلع كلو
 يبسنلا تريفتلا ا

 جضنلا نإف

قسانت يف نالعافتم امهنإ ذإ
 

 ىلع رهظي نيعم لعف

 'يليام اهنف ؛ .ملعتلا ةيلمع حاجنإ يف لماكتت ةنيعم لما

 أ كرف مدح لصق حرب

 | ىتح كا عم عطاقتي حضنلا كفنا ام

 0” ةأبحلا تابلطتمي | اهلمح يف يفق ى

 : هن ١ 5 هناحا اق ٍُ
 تر ةخكس 000- هيفيكد بذحيو ٠

 . ٠ ١

هلق لضاااوب ىدا
اويا# .فرفلا ةدارإ جراخ ةوقلاب 

 ه

ىلع ةمققا
 فورطلا 

 يتلا

 هيتيسنكملا كولسلا

 دارفأ خ دمج دنع

 نيبح يف « درفلاب ةصاخ ةيثارو لما وع

 .ملعتلا ةيلمع اهيف ثدحت يتلا ةئيبلا

 ؛نام زالتم ملعتلا و

 .بولطملاف . امهنيب لصفلا بعصي م ماك

 ا
2 1 

 ع 32 . +

 : ةيلاتلا تاءارجإلاب ةيارد ىلع نوكيف : ملعتملا ىدل ةفلتخملا
 ظ ؛ قتيلا ايلاعا رع ويصح, لقطلا هلع. ىمنلا قاله ظييض.-

 اهبناوج ىلع فوقولاو . لفطلا ةيصخش ومن صئاصخ ديدحت 2
 ةيجولوكيسلا ةدعاقلا ةنيهتل ةيعامتجالاو ةيلاعفنالاو ةيلقعلاو ةيجولويزيفلا

 نم ةربخ وأ تاراهملا نم ةراهم ملعتملا ميلعت ىلع ملعملا مدقي ال - 3
 . ايلقعو ايوضع ةربخلا وأ ةراهملا هذه رصانع جضن لبق تاربخلا
 ةيلمع ىلع امتح سكعنيس ملعتلا ةيلمع يف جضنلا بناج لافغإ نإ - 4
 ةيفرعملا ةليصحلا يف ابلس رثؤيسو . تاربخلاو تاراهملا باستكا
 ْ [13]يبلحقل

 هومنب ام ةراهم ملعتل هداذغتساو لفطلا ريهت طبتري : دادعتسالا ب

 ةعمتجم بناوجلا هذه لك لكشت . يعامتجالاو يفطاعلاو يلقعلاو يوضعلا

 ةءارقلا ةراهمب كلذل لتمن نأ انل نكمي . ملعتلا ةيلمع يف دادعتسالا ةيضرأ

 زكترت عقاولا يف اهنكلو ٠ يلقعلا رمعلاب طبترت اهنأ رهاظلا يف ودبت يتلا
 و ؛ ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيوضعلا سسألا نم ةعومجم ىلع
 : ةيلاتلا رصانعلا يف اهرصح انل نكمي يتلا

 ةءارقلاب صاخلا همسامتهاو ملعتملل يوضعلا جضنلا لامتكا - 1

 باستكالل ةلباق ةراهم يه ثيح نم
 . اهرامثتساو راكفألا نم ةدافإلا ىلع هتردقو ٠ ةقباسلا ملعتملا ةربخ - 2

 : اهتالالدو اه -تاوصأ :ثيح. ثم تاملكلا ركذت ىلع .كلذك هةتردقو

 اهطبرو ةيئرملا لاكشألا نيب زييمتلا ىلع حلعتملا ةردق

 (184) ةيعصسلا روببصلاب

 هب 23 ع
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 مس لال ؛ ملعتلا ةيلمع .يف يسفن لماع مهأ وه. دادعتسالا نإف انهه نمو
ّْ 

-. 
 5 أ | مع

 هقاطل احيباك اقئاغ حبصي لب . ةجيتن ىلا يدؤي ال ملعتلا لعفل دادعتسالا
 ع

ا ةياغلا قيقحت لقرعي امم . ةيسفنلا ملعتملا
 : ملعتلا ةيلمع نم ةاخوتمل

 يف'اساشأ المانع. سفنلا ءاملغ فرع يف - مهفلا دعي : مهفلا

 رفاوتب الإ ملعتملاو ملعملا نيب ققحتي ال مهفلا نأ ريغ « ملعتلا ةلك

لا يف سناجتلا اه زربأ نم طورش
 00 ب نإ ةفأ و يلصاوتلا ماظن

 ن قنااوتلا هيلمع جاجنإ :ظوربل نمو: ةيلصاوت ةنلطع يه أهرهوج يف

 ناشلا كلذك ؛ يقلتملاو ثابلا نيب دعاوقلاو نئسلا يف سناجت كانه و

كت نأ نيم دنال ةيميلعتلا ة سلا ف
 ميليسا نيباةكرتشم.ةغل قلاقه نو

 كلذي بسكيف . ملعتلا ةيلمعل ةمئالملا ةباجتسإلا ثدحت ىكل ا

 ماعتلا ةيلمع. رشستتت ذقو . يقرغملا هذيصر ىلإ:فاضت ةذيدج ةريخ ماتملا

 نيدايم دحوت نم ديال دإ ؛ ملعتملا و ملعملا نيب ةدعابتم تاربخلا تناك اذا

 . ةديدجلا ةربخلل ديجلا كاردإلاو مهافتلا ثدحي ىتنح ةقياسلا ةربخلا

 ماظنلا ةسينب نوكت يتلا ةلادلا تامالعلا ماظن نأ مولعم هه امك

تاذ يف وه ام عقجم يف يلصاوتلا
متجملا اده دارفأ نيب ةكرتشم ةربخ ه

 ٠ ع

 يف ةقباسلا هتربخ رامثتسا نم انل دبال ملعتملا ىدل مهفلا ةراثتسا انذرأ ذاق

ميعدت نم انل دبالو ٠ يئاسللا ءاظنلا لاحم
 ةيجوغاديبلا لئاسولاب كلذ 

خلا لاقتنا يف لخدتت ىتلا ةدعاسملا
 نإ دإ ؛ درجملا وصلا سوسحملا نم ةرب

 ٠ ءايشالل يسحلا عقاولا يف اروضح بلطتي ميهافملا باستكا

 222 دال 2 . : م 5 0_0

 ديب تفادهألا عسضو.يفااساسأ لوغياذإ ؛ ادهن نيقلطاشلا
 55 يجنوخا

 ةرشابملا ةربخلا لامعتسا
 اديج ارامثتسا اهرامثتساو

 00 نمف «

 6-5 نم ةسحوتلم هحئال راهظتسا ىلإ ملعتملا لفطلا عفد ةيجوغاديبلا

0 
 عجرملاب ةلالدلا هذه ةقالع

 كرديو « اهتلالد مهفي نأ نود ؛يسحلا عقاولا وأ

 با 4 ت

: 
1 
: 

 نم وهو . نكمم دهج لقأب ةفرعملا باستكا ىلع .٠ ذئنيح . مهفلا دعاسي
 (15) .درجملا ىلإ سوسحملا نم ةفرعملا لاقتنا يف رشابم لماع ةمث

 . ةيميلعتلا ةيلمعلا اهيلع موقت يتلا ةدلصلا مئاعدلا نم وهو : راركتلا - د
 ىنهو ٠ ةباجتسالاو ريثملا نيب ةمئاقلا ةقالعلا لعفل رارمتسا وف كبيح له
 قس ةرداق ةركادلا لعجي اسم : ملعتملا ددع. ةداع هن لوحتت يتلا ةقالعلا

 ىئانثلا نارتقالا اذه ققحتي يكلو . ةنيابتم تاقايس يف ميهافملا باعيتسا
 ةيميلعتو ةيجوغاديب ةطخ قفو اهجومو افداه راركتلا نوكي نأ نم دبال

 ةيلمعلل ايجراخ ءارجإ هنوك ثيح نبم + راركتلا زكتري نأ نم دبال
 ]يملا ؛ مطتتلا ةييصخ كبة صاخلا ,باوجلا نعي ىلع + ةيسسناال
 لماوعلا نع ةلصفنم ةيلمع راركتلا حبصي ال ثيحب .؛ عفاودلاو تابغرلاو
 ىدبتت ملعتلا ةيلمغ يف راركتلا رودل ةروص ىفصأو . ةدعاسملا ىت خلا
 ١ ١ اركت ؛ راركتلا ىلع اساسأ مئاق ةيناسللا ةداعلا باستكاف . تاغللا ميلعت يف

 ب لى
ِ 

 .ء * )لي ا

 كلذ ريغ ىلإ ةددحم ةيبيكرت ةينبب ظفلتلا وأ . ةنيعم ةيتوص ةيلاوتمب
 بستكت ةيناسللا تاداعلا هذهو . ملعتملا ىدل يناسللا ماظنلا تانوكم نم
 ؛ ةفلتخم تاقايسو فقاوم يف يمالكلا ثدحلل ةيلعفلا ةسرامملا قيرط نع
 ىف اهتلالد ذخأت تاداعل ةفلتخم روص يه ةيناسللا تامالعلا ةماظنأ نآل
 .ةصاخب ةيناسللا تاداعلاو ؛ ةماعب تاداعلا و . ةنيعم تافاقث باحر
 نأ يهو ؛ ةيقطنم ةجيتن ىلإ لصن انهه نمو . راركتلاب الإ بستكتال
 تاغللا ةيميلعتو . ةماعب ةيميلعتلا ةيلمعلا يف يرورض لماع راركتلا
 (16). ةصاخب

/ 



 ك0 سا
 حس سا

 ------ ------- - ...ملتلا قئارط + اعيار
يروتكت لكاتتنت"ةتلعتلا نأ ره دك نع برمي ل امم

 دورسفلا هعب-سجا وي -

 ؛ ايفرعم اقئاع لكشت دق ةدقعم فقاوم ملعتملا
 ٠ هتايح يف ايكولس وأ

 يف ةدجتسملا فقاوملا هذهل ةنوكملا رصانعلا فاشكتسال ملعتلا ىلإ أجليف

ربخ يه ثيح نم اهئاوتحاب قيقا ةيميطتألا هتايح
 تيسر نوكت ةديدج ة

 هيلاتتملا تاباجتسالا نم ماظن وه ةبستكملا ةربخلا هذه ىلا 9 يف رعملا

 نع جتانلا ديدجلا كولسلا وأ ةربخلا وأ ةراهملا ساسأ نوكت يتلا

 ةءاميإلا انهه لواحن ةفلتخم لبسب كلذ ققحتي دقو . ملعتلا ةع

 .ديدش زاجيإب اهيلإ

 يطرشلا سكعنملا لعفلاب ملعتلا - |

 5 ا .- ب . 2 - | ىء»

 يسورلا ملاعلاب 5 ةرصاعملا هيناسنإلا هفاقثلا 2-9 ع ليسسلا اة دعب

 م 1 1 اس -
 ٠ 5 ' ٠

 ' 0 ٍق

 لسياسك نبا وشو (6 | 1849 ( عوايإ ىرب فىرولفاب ىح هل هب 'دفلا

 هنا ريغ ٠ هينيدلا تادقتعملا ةسا ددل ةأّشنلا ذنم ايهم وهلم عدل ألا
 - | . - 505 رص ١

 هك
 ١

0 3 
 . ّ * . ه سس - ا

 "6 أك ا يتلا ءايشألا عم لماعتلا يف ةيملعلا ةعزنلاب اديدش اعال
 مادا علوا نا ١ 35 ل مل

ي لقح بصخأو « ةيسحلا ةربخلل يداملا عقاولا لكشت
 ناك هتبغر هل ققح

 هئاطعب فولفاب فرعو . ةيجولويزيفلا تاساردلاو ؛ ةيبطلا مولعلا لقح

دزاو ؛«1890 ةنس ذنم لاجملا اذه يف رفاولا
 نيح ةصاخب هترهش تدا

 يدلا دارغنيل يف يبييرجتلا بطلا دهعمل يجولويزيفلا ربخملاب همسا نرتقا

وألا:هكايح قم ةنس 12 عطتقا دقف ؛ هتايح ةياهن ىلإ هريدي ناك
 يبق ىل

 اهساكعناو اهباصعأ ماظنو ةيمضهلا ددغلا ةسا ردل افلاس ر وكذملا ا ربخملا

 (1904.)17 ماع لبون ةزئاج ىلع هلوصحب ةيملعلا هثاحبأ تجوت و

 ٍِ ِ ب 0 . - - هانم

ا ةيلمع ةساردب الغشنم فولفاب ناك امدنعو
 ةعئاجلا بالكلا دنع مضهل

 ع 56 ب

1 
1 
ٍ 

 ا
3 
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 ٠ _فمامتها_تراثأ ةعبات ةرهاظ ىلإ ةفداصملاب هبتنا .٠ ضحم يملغا نطرغل
 اهمعضي امي ىذلا صخشلا اهتيؤر وأ « ماعطلا اهتيؤر دنع بالكلا باعل يهو

 2-2507 م3330 1121151ك72؟عامس؟دنجتب :انابحأ -باعللا كيسي دقو ..ةداع
 يرصبلا ننحلا نع ابئاغ ناك نإو ىتخ دعب نع  ةداع اهمعطي

 .ةيعاولا ةظحالملا زيكرتب . ةرهاظلا هذه ىلإ هابتنالا ذنم . فولفاب :متها
 اهلاجم طبض ةلواحمو . ةرهاظلا هذه دصرل ؛ رمتسملا روضحلاو
 كلذ ناكو .هجوملا ليدعتلا قيرط نعرثكأ اهقيمعتب كلذو . يئارجإلا
 : يلاتلا لمعلاب

 نأ اهلالخ نم لواح . بلكل ةيحارج ةيلمع فولفاب ىرجأ -
 بوبنألا ىف رهظت يتلا باعللا ةيمك طبضل يجاجز بوبنأب بلكلل ةيباعللا

 بلكلا مسج تيبثت دعب كلذ ناكو « ةيلاوتم تارطق ةروص يف يجاجزلا : .٠ # "م ّ م .ىى 2 0 .

 . اريثك كرحتي ال ىتح

 ددغلا لصوت

 بحاصم رويثمب ناك ةرملا هذه نكلو .٠ ةداعلاك بلكلل ماعطلا ميدقتب ماقا منا-
 يشملا اة لبق نم هفلأ دق بلكلا نكي ملو . هسفن ماعطلا نع جراخ
 بادب ىف بلكلا بجتسي مل . ماعطلا ميدقت ءانثأ سرجلا عرق وه ديدجلا
 باعللا نالايس يف ةلثمتملا ةباجتسالا ثادحإ ىلع ارداق ريثملا اذه حبصا ةرم نيعبرأ ىلإ نيرشع نم ةبرجتلا راركت دعب هنكلو « ديدجلا ريثملا اذهل
 . ماعطلا راضحإب نرتقم ريغ ناك نإو ىتح

 ماغطلا ىمسو . يطرشلا هبنملاب ةلاحلا هذه يف سرجلا فولفاب ىمس -
 لعفلاب باعللا ناليس ةيلمع ىمسو ؛ يلصألا وأ يطرشلا ريغ هبنملاب
 رخآ ريثمب يلصألا ريثملا ثودح نارتقا وهو (15).يطرشلا سكعنملا
 ةفسص ديدجلا ريثملا بستكيف . تارم ةدع ةرركتملا ةبرجتلا قيرط نع

7 



 نم عونلا اذهو ةباجتسالا ثادحإ ىف هنع بونيو ٠ يلصألا ريشملا

 (19).يحلا نئاكلا دنع ملعتلا عاونأ طسبأ باستكالا

 اهحيضوتل فولفاب ةبرجت يف تدرو يتلا ميهافملا ضعب انهه درون

 : رثكأ

 | 2 ها وف .َ 7 5

 مات تابثو رارقتساو ةباترب ةباجتسالا ثدحي هنوك يف ىلجتت ريثملا اذه

 ريثم دوج نغ هجتانلا ةباجتسالا يه : ةيطرشلا ريغ ةباجتسالا <

 يتلا ةيلالا ةيساكعنالا تاباجتسالل ةشقحلا ةروسدحلا ىف ؛ لطاويب# دج

 57 0 يتلا

١ : 
1 

 ١ .

 ا .

 . باعللا زارفا لثم 5 يَ رْشْلا رييمغ مبثملا ثودح فله كه مست: رقت

 ... ةبكرلا فاجتراو ٠ نيعلا فرط ةكرحو

يدؤي يذلا ريثملا وه : يطرشلا رسمك علا 3
 ىلإ ةرورضلاب 

 امم ؛ يطرشلا ريغ ريثملاب مئادلا هئارتقا قيرط نع ةباجتسا ثادحا

رشم نوكت ةديدج ةباجتسا رووا اقما كف
 ريثملا دوجوب ةطو

 ٠ يهيجوتلا سكعنملاب يطرشلا ريثملل ةباجتسالا ىمستو ؛ يطرشلا

 ةجيتن ثدحي يذلا سكعنملا يف لثمتت دت : ةيطرشلا ةباجتسالا 4

 |! ويقال جا ١ .ةنئاستا 4 ويرفع رك
 يطارشإلا ءارجإلا ساسأ يهو « يطرش ريغ ريثمب يطرش ريثم نارتقا

 (20). فولفاب دنع

5 

 يئارجإلا طارشإلاب ملعتلا -

 ملعتلا لاجم يف (5161926, ) رنيكسل ةيلوألا راكفألاب موهفملا اذه قلعتي
 ذاتسألا 1904 ماع دولوملا ) رنيكس دعي . زيزعتلا قيرط نع

 ةفاقثلا اوززعع نيذلا نييكولسلا رغصأ (درافراهو انايدن ةعماجب
 دنع ملعتلا ةيلمع ريسفت يف يكولسلا بناجلا ىلع لوعت يتلا ةيكولسلا
 ظ طبق . ةقايح ع اده 4 كيم ةرقق ىف ةدئار كتلدهلس »ل فقاك دقق نإسنألا

 /( 2 يف يلماعت ءارجإ لك يف رهظي اهب ءاج يتلا راكفألا رثأ أدب تايئثالثل

 كلذو يحلا نئاكلا دنع هيك ولسلا رهأ ]خي هلل ةساردل اجمانرب ديك ح رتقي

 : ةيلاتلا تاوطخلا قفو

 # : 1 ا 0 ٍ 8 208 .
 . افو رعشم ريلم ىىلأ ةبرجتلا ع وضوم يىببسععحلا تاكلا ضرع 1

| 

 اس

 .رييشملا اده ن 2 كت اد لا ةستاجتسالا 4 دَح امام 2

 ش دملا نيب ةمئاقلا ةقالعلا ىلع ءانب ةيكولسلا رهاظملا فنصضت 3

 هيو
 7 بكاشكلنع 218

 نع ةجتان ةيرابتخا ةدحو يأ ىلإ رظني نأ رنيكس حرتقا اذهلو
 نإف ةمث نمو . ساكعنا اهنأ ىلع س 8 سس

 طقف هينعي ام . كولسلل ةيلخادلا ةيلألا همامتها نم سيل ىكولسلا سرادلا
 رافخألا ىةيرجتللا ةعاسملاو هقطحالم ان نكي ىلا ساظلا كاولسلا ويف
 (21) . ةيلخادلا هقايلآ ىلع سلو : .هزهظم ىلع عاقب

 اه

1 

 الب كردي . رنيكس دنع ىئارجإلا طارشإلا ةيرظنب اماملا سانلا لقأ نإ

 نيعونب ناقلعتي ملعتلا نم نيفلتخم نيعون نيب زيمي ءدبلا ذنم ناك هنأ بير
 : امهو اضيأ كولسلا نم نيفلتخم

 تا 3



2 

دم نع جنان كولس وهو : يباجتسالا كولسلا -1
 دكت ةددكم تاري

 أ

 هس محو يو مصب سييووأ ع سم سام عج مسح م معا تسييس هه جيو وصوص تويم مص موسم سس سس سس ل - ممسم م مالا موسم 205

 تب جبجسسم يب ب جبس بوب دج بس جب وم سبب + ببسي بسس بسس بسس بيسببج ب بورسسم

 يي تلال

 اديدش اطابترا هب طبتّرتو
 ةيفكي ثدحت ةباجتساإلا . نإف ريثملا ثتدحي امدنعف

ا وه كولسلا اذهو ؛ ةيل
ةعومجمل يعيبط ساكعن

رطق وه « تاريثملا نم 
 ي

تكت دقو « هتيلومش يف
 تاساكعنالا ضعب بس

 . طارشإلا ةيلمع ل قيرط نع

000 

 5 وو 13

 ا 0 لالا كيسا ب
 يف 000

ا أ ةأفاكملا رعب ةنيلعاف اهي رثكأ نكلو
 فرك ضي ملل زيزعتل

 نم هتلازإو + رخآلا اهضعب ءاغلإ وأ ٠ اهريوطترو كثاريقملاا نضع ةزق
 ١ ا ا 5

 ملم اهنا هن ريتلاب مل ألا 2:11 | ا ا سس ن6 دو

 د يتاجتو ا ريد .٠ نكد زوما دفاحتلا ن لع رعتلا بعليو . 5 ريخلا رادنم

 ةةددعتم

1 
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 تعنيو . هب ولطملا ةباجتسإلا ءارجا دعب دعب ماعطلا راضحإب عئجلا ةأفاكم

 ةيناثلا ةلاحلا يف ريرزعتلا
 كالت 3 بص زيزمتلاب

يئابرهكلا ؛ ةمدصلا ءاغلإا
 ة

 00 ل

ثدح " وه « ذئنيح « زيزعتلا نإف انهه نمو
 ريظ اذإ ريثملا ثادحأ نم 

 ةباجتسالا عم ةمئالم ةينمز ةقالع يف
 ةوق ىلع ةظفاحملا ىلإ ليمي هنإف

 هذه ةدايز وأ , ةباحتسالا
 نيب ةقالعلا ةوق وأ « ةوقلا

 وأ « ةباجتسالاو ريثملا

 (24) ٠ ٠ ريدمو ريثم نيب ةقالعلا

 -60 ب

 .. ريدملل ةبحاصملا_ثادحألا_نم- ,تنضسبسل تينعتلا بيب لهم ءافيقد 5-

 مءاظتناب كلذ مت  اذإور» ةباوتلإلا تريح ابتمز ءزتاي زيؤتلا رروظ 2

 : ىلإ ةرورضلاب يدؤيس

 .ةباجتسالا ةوق ىلع ةظفاحملا -أ

 . ةباجتسالا ةوق ةدايز ىلع لمعلا - ب

 . ةباجتسالاو ريثملا نيب ةقالعلا ةيوقت - ج

 . ريثمو ريثم نيب ةقالعلا ةيوقت د

 روص نم ةروصض نوكي نأ ودعيال زيزعتلا نأ : نذإ جتنتسي

 ناكأ ءاوس « ءازجلا وأ ةأفاكملا ةطاسوب اهئاعدتساو ةباجتسالا ةيوقن

 نيكمت وأ ةبغرلا قيقحت وأ ةحاحلا عابشإك . ايونعم مأ ايدام ءازجلا كلذ

 هذنه وأ ءازجلا اذه قيرط نع ةيميلعتلا هفادهأ ىلا لوصولا نم ملعتملا

 (25) . ةأفاكملا

 أطخلاو ةلواحملاب ملعتلا - 3

 (1949 - 1874) كيادنروث يكيرمألا ملاعلاب ءارجإلا اذه طبترا دقل

 ةيسفنلا تاساردلا يف ءارجإلا اذه مئاعد ءاسرإ يف لضفلا هل دوعي يذلا

 نأ ىرت « ةنيعم رظن ةهجو ىلع ملعتلا يف ةقيرطلا هذه ينبنت . ةرصاعملا

 « هنيسحتو كولسلا ةيقرتل ديحولا ليبسلا وه أطخلاو ةلواحملاب ملعتلا

 . ءاوس دح ىلع ناويحلاو ناسنإلا دنع ةديدجلا تاراهملا باستكاو

 دنع ملعتلا ةيلمعو ٠ رشبلا دنع ملعتلا ةيلمع نيب كيادنروث نراق امدنع

 تاناويحلا ضيورت يف ترهظ يتلا ةيلآلا تاطابترالا نأ دقتعا «ناويحلا

 ت61 ت
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 تجوع وج رج عودت
2 ----- 0 

 تبيه ع هم جس
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 (26)ناسنإلا.دنع ملعتلا ةيلمعل ةبسنلاب ةيساسأ نوكت نأ اهل نكمي . اهتيبرذو

يرط نع . هتيقرتو عقاولا يف كولسلا نيسحت نأ ديب
 ةلواحملا ق

 نم ملعتمل | ليبس ضرتعت يتلا ةلكشمل | نوكت امدنع طقف ثدحي .ءأطخلاو

 ةزهاجو ةرشابم ةباجتسا هل سيل يذلا عونلا
 هيلع بعصت ثيحب ؛

 . ام ريثمل ةينالا ةياجتسالا

 ةلواحملاب كولسلا ) ريبعت نإ " : نأشلا اذه يبف نيسزادلا كحأ لونقي

 ريغ ةلشافلا ةباجتسالا طاقسإب كولس : لاقي نأ حصألاو ئطاخ (أطخلاو

 ةلواحملا نأل (27) " . ةديفملا ةحجانلا تاباجتسالا ىلع ءاقبإلاو ؛ ةمزاللا

 يتلا ةيباجيإلا ةجيتنلاب ةززعم ريغ اهنأ ينأ ؛ةلشاف ةباجتسا ىف ةئطاخلا

 ةززعم ةبياجيإ ةباجتسا يه ةحجانلا ةلواحملا امنيب . ملعتملا تاجاح مشت

 ٠ ةديدجلا ةراهملاو ةربخلا باستكا نم ةياغلا قيقحتب وأ اجلب

 يلا تاريثملل ملعذملا تاباجتسا نأ وه انهه. هيلإ ةراشإلا ردجت انمنسو

 داكت تاياحكتسا يه امنإو ٠ مهضعب مهوتن امك هيطابتعا امئاد تسيل ههجا وت

 نوناقلا ىوتسم ىلإ ىقري دق نيعم ماظن قفو ثدحت اهنألا ؛ ةللعم نوكت

 ةيرطفلا - تاريشثملا دجيإل ةببسملا فورظلا نم هلوصأ ذخأي يذلا مئادلا

 ٠ اهئاقتناو تاباجتسالا ءافطصا ىلع لمعت يتلا فورظلا يهو - ةبستكملاو

 ٠ اهئاقيإو اهتيبثت ىل- لمعتو ءثدحت نأ نكمي يتلا تاباجتسالا هجوتف

 مزالتلا اذه دكؤي . ةمئالملا ريغ تاباجتسالا ملعتملا تامامتفا قبه ىفلقو

 ايمازلإ اعوضخ عضخت يه امنإو . امئاد ةيطايتعا تسيل تال واحملا نأ

 (28) . ةيماظن تاعونتل

 دتري « ةمئالملا ةجيتنلا ىلإ لوصولا يف تالواحملا حاجن نإف كلذلو

 ةدافإ ةيناكمإو . اهتاذ يف ةيميلعتلا ةيلمعلا نبم"فدهلا خحؤوضو ىلإ آساسأ

 اهدايدزاو ةححانلا تأآل واحملا راركت نأ امك . ةقياسلا هتربخ نم ملعتملا
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 كن والنت تأ عما ىلا يدؤي دق « ةربخلا لاجم يف اهعونتو ١ رارمتساب

 ءاقبإلا ىلإ هعبطب الايم هسفن ناسنإلا نوك يف هل ارربم كلذ دجي دقو
 هتامامتها نم يغليو . هتاباغر ققحتو ٠ هتاجاح عبشت يتلا ثادحألا ىلع

 انهفصوب هملعت ءانثأ اهطقسيف : هتاعزنو هلويم قوعت يتلا ثادحألا

 تاباجتسالا ءاقتنا ىلإ ليمي: ذإ + اضيأ ملعتملا نأش اذهو... ةلشاف'تاباجتيسا

 ققحتو هفادهأ غولب ىلع هدعاست يتلا تاباجتسالا كلت يأ ؛ بسحف ةحجانلا

 (30) . ةيميلعتلا هتاباغ

 ةلواحملاب ملعتلا يف مكحتت ةيرهوج نيناوق ةثالث كانه نأ كيادنروث ىري
 ع ىهو اعقل أو

 ةيلمعلا ءانثأ ىقلتملا ةلاحب نوناقلا اذه قلعتي : دادعتسالا نوناق أ

 وأ ةربخلا باستكا لجأ نم يقلتلل ايسفن أيهم ملعتملا نكي مل اذإف : ةيميلعتلا

 رمألا ؛ مدعني فوس ملعتملاو ملعملا نيب لصاوتلا نإف . ةدوصقملا ةراهمل
 دادعتسالا مدعف ؛ ققحتي ال ملعتلا ةيلمع ننم ىخوتملا فدهلا لعجي يذلا

 يتلا أطخلاو ةلواحملاب ملعتلا ةيلمع قوعي دق يسفنلاو يوضعلا ؤيهتلاو

 ليبس ضرتعت يتلا تابوعصلاو قئاوعلا زواجت ىلع ةمئاق اساسأ ىه
٠ 

 .. علهملا

 : نيتنتا نيتلاح يف نوناقلا اذه رهظي : بيردتلا نوناق - ب

 ةحضاو اهجئاتن نوكت امدنع اهيلع هبردت دايدزاب ةلصلا هذه ةوق هيدل
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 )ا 3 5 اذ ع

 ملعتملا دنع يعاولا ركفلا بتديغيا انمنم ةيلخادلا

. 

 اهتقالعل كلا ردا

 راصبتسالاب ملعتلا - 4

 -, ثلا نييلكشلا ىلإ راصبتسالاب ملعتلا ةركف ريوطت يف لضفلا دوما

 نال ؛ هتيلك يف لكشلا نوكت يتلا ةيلخادلا ةقالعلا ع 9 3 | 0

 تايزاجلا و لئاسولا نيب ةمئاقلا ةقالعنا فاشكتسا وه نايسيف الاب كل

 تدحلا ىلإ رظنلاب الإ كلذ ققحتي ال و ٠ ةياغلا قيقحتل ةليس ولا نس ةدافإلاب

 دحتا .لحعا نم يعسلاو . لك ةفسروب ىمياعتلا

 -64 ب

 هتينب نوكت يتلا تاقالعلا دب

 نم ملعتملا نكمتي اهتطاسوب يتلا ةقيرطلا وه راصبتسالا نإف انهه نمو
 'انل نكمي ال ذإ ؛ لك وه ثيح نم همهفو يميلعتلا فقوملا ةينب يف جلوتلا
 ةددعتم تاقالع ىهو . هنوكت يتلا تاقالعلا كاردإب الإ فقوملا كلذ ءاوتحا

 : اهنم
 . ةياغلاب ةليسولا ةقالغ 1

 . ةجيتنلاب ةلعلا ةقالغ - 2

 ١ ةحكح و / اكه ةقداقت ء3

 ,.:ة يهز ةقلاع - 4

 ىلإ يدؤت يتلا يهف «٠ ةياغلاب ةليسولا ةقالع يه تاقالعلا هذه مهأو
 فقوملل ةنوكملا رصانعلا نيب تاقالعلا طبرب لمتكي يذلا يعاولا ملعتلا
 (34) . ىميلعتلا

 نيب ةيلالا ةقالعلا ملعتملا زواجتي امدنع ايراصبتسا ملعتلا حبصي اذكهو
 . ام فقوم ىف ةمكحتملا هينمضلا تاقالعلا نع ثحبلا ىلا ةباجتساو ريثم

 روهظ ةيئاجف ىوقكو . :تلالقالعلا شم كل ربإ ىلع ءانب اديح اميف هميفو
 ماملإلا ىضتقي ىذلا راصبتسالاب ملعتملل اساسأ اطرش ةيباجيالا ةجيتنلا

 وه ثيح نم فقوملا ليصافت كاردإ قيرط نع كلذو . هلك لحلا ططخمب
 تاقالعلا مهف دعب الا ىخوتملا فدهلا ىلإ لوصولا نكمي الو ؛ لم اكتم لك
 (35).لكلا اذه نوكت ىتلا ةفلتخملا

 نإ :لوقلا انل نكمب ءملعتلا تايرظن مهأل بضتقملا ضرعلا اذه دعب

 ملعتي دقف ءافلاس اهيلإ انأموأ يتلا قئارطلا لكب ثدحي دق ناسنإلا دنع ملعتلا

 فشكلا و راصضبتسالاب اضيأ ملعتي .دق هنأ امك ءأطخلا و ةلؤاحملاب ناسنإلا
 فقاوم كاردإو ريكفتلا قيرط نع ملعتي نأ هل نكمي هنأ امك ٠ تاقالعلا نع
 . اهئدابمو ةربخلا
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 :نيثنتا نيتماع د ىلع ملعتلا ةيلمع موقت
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 0+ ييجي ريييسسب بيييتتس ويس سيسي سلا

 : ١ ّ م ُ 5 آ ٍُ 2

 ع
 ٠ ءللفإ * ى.4 َ .

 عقاولا يف يناسللا ثدحلا ةسرامم نأل الإ كلذ ناكامو «نوكلا اذه يف

 اهكلمي يل ةيلقعلا تاردقلل يلمعلا بناجلل اديسجت نوكت نأ ودعتإل

 كيه ناسنإلا نآل ؟ ةيحامتجلا هيمو قفحي اهلالخ نم يتلاو ؛ناسنإلا

 .ةعبطب يعامتجا نئاك هنا ثيح نم :؛ةعمتجم دا رفأ غم لضصاأ ةتلأ
 ةعبطب 95 ١ 1

 !:ةجاتحم ةيشاسنألا 3 2 'أمقلا اقف رف

 ةعيبطلا تناك امل :نأشلا اذه يف انيس نبا لوقي
 ىلإ ةجاتحم ةيناسنإلا

 و

تتملا نجلا اهرارطضالا رود عحعفلا
 عارتخا ني تعبنا ؛ةرواجملاو ةكرا

 “ع

 2 © ١ | نيلانب (1)".كلذ لاه

 نيك ٠ هع 6

 يع تحبي نيسرادل نس لملف و
 ُ ١ : ١

 ,ءامخ 0 1 _-. ها ًَك
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 أ ُ 3 | 0 --- ” 5 6 ل ع َ يع

 ا 1 ُ 95 : 4 2 0 ١ م

 اهه ريضمو ءاهتعيبط بيح نم ءىرخألا هيلصا وتلا ةمظنألا ع انقيأ

 أم وسند

 .ةيغالبإلا اهتالالدو ؛ىدعاوقلا

 :ىليام ةيناسنإلا ةغللا صئاصخ ىلإ تضرعت يتلا ةعئاشلا ءارآلا نمو

 نوكت نا ودعت ال ةيناسنإلا ةغللا نأ (©1ؤءطلال - 1975) يلشترك ئريد-أ

 ةيتاذلا اهتيلباقو :ةهج نم راكفألا ا ثملا ٠ 7 ف

 د د : ر و رعاشملا اريبعت اه

 ا اي
 ١ كلام فا وو ها معسل ٠

اظن قيرط نع لابقتسالل
ج نم ةيظفللا تامالعلا نم م

 يهض "ار" ”ه
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 .ةيفظفل تامالع نم نوقكتب يذلا صاخلا اهماظن 2 5

 . امك ءايشألاب !رشابم اطابترا طبت رت. ةيظفللا ريغ تامالعلا نأل -كلذو

 .اهنع بونت يتلا ءايشألا هذه ةيدودحمب . ةدودحم يهف ٠ عقاولا يف يه
 ريغ لامعتسا يهف ةيظفللا تامالعلا امأ .قلغم يلالد لاجم تاذ يهف كلذلو

 ءانضف تاذ يسهفا؛ ةدرجملا تايلكلاو ةيسحلا ءايشألا نع ريبعتلل دودحم

 نم اهريغو ةيناسنإلا ةغللا نيب فالتخالا رهوج وه اذهو .حوتفم يلالد
 .ىرخألا ةيلصا وتلا ةملظنألا

 صئاصخلا عيعج ذضاز: ( النزعع( - 1960)تاكوه لوا مح ب

 ةيصاخ 13 رصح ىلا لصوتف «ةيناسنإلا ةغللا اهب درفنت يتلا تازيمملاو

 كلذو ءاهمهأ ىلإ ةراشإلا ماقملا اذه ىف لواحن .ةيرشبلا ةغللا اهب زيمتت

 :اهسفن ةيوغللا ةرهاظلا تايوتسم تيك

 تع اكتمل لع ةردعلاب هن بتنا ةغللا ةددمنلل ع من هضلأ 6 ةتسملا 5

 و | َّْ 50 7 يا ا

 ماخلا ةداملا نوكت يتلا تاوصاالاف ءادج هد ءدحم لئداسو نم اقالضنا دودحملا
 نا

 م 1 32 ى. ُ 4 ىأقو

 .٠ .٠ 5 6 50 ١ 1 0 ٠ .٠

 هلأ 3 صا اهل نسيلو .ةيوغللا تاعمتجملا ىف هد ءذعم و ذذ هذحم هيرشبلا كعلل

 تاباطخو بيكارت جاتنإو ١ تالالدلا رييغت ىلع ةرداق اهنأ ديب ءاهتاذ ىف
8 

دك وذ ل ةيجاودزالا ةفصلا هذه و .«ةيهانتم ريغ
 8-1 رشبلا ةغللا يف الا 

 ةردقلا اهل يتلا ةديحولا ةليسولا ةيرشبلا ةغللا دعت :ىلالدلا ىوتسملا -

 ةردفلا هذهو ءىسحلا عقاولا يف هل دوجو ال ىلايخ ملاع راضحتسا ىلع

 يه . اهرثأب ظافتحالاو .سحلا نع ةبئاغلا ءايشألا راضعتاسا ىلع

 ةمظنألا نع فلتقي نآستألا دفع ةيظفللا كتامالعلا ماظن لعجت يتلا

 اهلمعتست نأ تاناويحلا نم ةنيعم ةليصفل نكمي يتلا ىرخألا ةيراشإلا

 ىلإ ريشي ايراشإ اماظن هنوك زواجتي ةيرشبلا ةغللا يف ةلادلا تامالعلا ماظنف

 وهف ؛ يعقاولا دوجولا اذه هل سيل ام ىلإ كلذ ىدعتي لب .؛ةدوجوم ءايشأ

 تبت 659 .ت

 | . : جم .- حمم بوفخ 22 22 2227-2 يجوب عمو يه ةامل وحلا 2 ٠
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 ىلع ةلالدلل كلذ زواجتي لب ؛يتآلا

 (3)"نكمملا عقوتملا ىلع ةلالدلاو ءبئاغلا ىلع ةئلالدلا
 و يضاملا

 ةمصيفيظولا تاقالعلاب ةيرشبلا ةغللا زيمتت : يبيكرتلا ىوتسملا - 3

 طمن سكعي يذلا بيكرتلا قيرط نع ةيغالبإلا اهتلالد ققحتت ةيرشبلا

 (4) . ةيظفلتلا ةيلمعل أ ىفانساسأ

 انارتقا ةيظفللا ةمالعلا تسيل : ةيظفللا ةمالعلل ىلالدلا لوحتلا ةيلباق - 4

 دق يوغللا عقاولا ىف ةااكلا يلعفلا ءادألا نإ ل غ لولدمو لاذ -ن امكن

 ىرخا ال عقح لمعشتل ةمالعلتت يكاردإلا لاجملا عسوي هنا ذا ؛ ك 30 ا

 1 . . ةفلتخملا هعاونأب حايزنإلا طة
 يي - + ١ ٠

 1 ١
 اذجلأ ١ 0 لك: و ا 3 +

صانعل لمشيل ةيرشبلا ةغللا صئاصخ لاجم عسون نأ « ذئنيح ؛
 ر

 لاهف
 :ةيلاتلا

 هتاربخو ناسنإلا براجت نع ريبعتلل ةيرشبلا ةغللا عستت 1
 . هفراعمو

 عضاوتلا ىلع ةيرشبلا ةفغللا يف ةيناسللا تامالعلا ماظن موقي - 2

 : حالطصالاو

 ةعيبط قيمع يعوب ناسنإلا كردي 3

 دصق نع اهمدختسي وهو «يناسللا

 هعمتجم

 ؛
0-7 

 هماظن نوكت يتلا ةيناسللا تامالعلا

 دارفأ نيبو هنيب لصاوتلا قيقحتل

لل ةيعيبطلا ةغللا ناسنإلا
هحل يذلا ةيسحلا ءاسشألا نع ريبعت

 ا

 قئاقحلا ىلع ةلالدلل اضيأ اهمدختسي هنأ ْ
 مياقتتتسو زف

 : ٌ امك « ةربخلا عقاو يف دوجو

 عجرم اهل سيل يتلا ةدرجملا
 . عقاولا يف يسح

 با 700 ت

 هجاتنإ ءانثأ ملكتملا نع ةديعب ثادحأ ىلع ةلالدلل ةغللا ناسنإلا مدختسي - 5
 ثيح نم مأ ؛ نامزلا ثيح نم ةديعب تناكأ ءاوس ٠ باطخلل يلعفلا
 . ناكملا

| 

 . ةيبيكرتلا دعاوقلا قيرط نع ربكأ ىوتسم
 نأ عيطقيدي ملكتملا نأ ىأ ؛ لادبتسالا ةيصاخب ةيرشبلا ةفغللا زيمتت - 7

 . فقاوملا تريغت اذإ نيعم ظوفلم يف ىرخآب ةملك لدبتسي
 ةركاذ ىف ةوقلاب دوجوم دعاوقلا نم اماظن ةيربشبلا ةغللا نمضتنت - 8

 . هلدعي وأ هريغي نأ عمتسملا  ملكتملا درفلل نكميال ؛ يوغللا عمتجملا

 ْ . ناكملاو نامزلا يلماع لعفب اهمدختست
 (5) . هيف أشني يذلا عمتجملا ةغل باستكال ايوطف أيهم ناسنإلا 0
 درفنت ىرخأ ةيصاخ يهو ؛ ةيعادبإلا ةيصاخلاب ةيرشبلا ةغللا زيبقت [1
 دنع ةفولأملا ىرخألا ةيلصاوتلا ةمظنألا نم اهاوس نود ةيرشبلا ةغللا اهب
 ةمالخال ددحتملا ءادبالا ىلع ةردقلا هل ناسنإلا نإ تيح نم ٠ ةبحلا :تاذئاكلا

0 1 : 
 :بدجتلل ًالبانق اهوتفم !هاظت, يتاسللا ماظنلا جبصي كندي ؛ يلصا وتلا 2 2100

 ْ .لوحتلاو
 هذه ىلإ أموأ ناك دقو جودزملا عيطقتلا ةيصاخب ةيرشبلا ةغللا زيمتت - 2

 | . > ٠ ٠
 ْ ا ٠ خ نم أ .

 ةيرشبلا ةغللا نأ ىري وهف ؛ ينيترام يردنا يسشرفلا يناسللا ةيصاخل

 ىنلا ةلادلا تادحولا يهو (ا 65 70080765 ) مظافللا ىوتسم : امه دحا ْ : نييوتسم ىلإ عيطقتلل ةلباق
 ْ . ةلالدلا ةميدع رغصأ تادحو ىلإ ليلحتلا لبقت
 3 ةرداق اهنكلو . اهتاذ ىف ةلالد اهل تسيل يتلا اي ب هي يله ةارماش ادهن هذ يف «ببأ لا ايندلا ةيقوبسلا تادحولا ىهو (ا 686# 5 ) تامينوفلا ىوتسم : رخآلا امهدحأو
 يدب ٠ . ىنعملا

 س1 2

 إ

1" 

 د
 أ
 ا

1 

 تت -
 هناي عع

 سس عل دمع دج

 جمصسفو مسن

 هوس سس 3

 26 0 يي حس

 ومس



 دبس نوي | دسم دعو سس ع --

 1 سي ن٠. هي ع يسوسي 5 03

 - هنا بقت يهاب كالا ا و
 وق نمل ساما تكوناق"ح جكتملا عيطقتلا نووكي روبصقلا اذه ا

 (0) .ةيرشبلا-ةغللا

 اسأ 7 .. 0 . 8

 سس ل هغللا نإ : لوقلا نكمي هيلإ انأموأ ام لع ءانبو

 كس 7 ةراضحلا هذهل يداملا لماحلا يهف ؛ ةيناسنالا 555

 ت ما لقتنت اهتطاسوب ذإ ؛ ةبقاعتملا ايجألا نيب طبرت يتلا ةلاعفلا

ةيراضحلاو ةيفاقثلاو ةيملعلا تازاجنإلا
 نم يهف ؛ ماع لكشب 

00 

حلا نع عطقتنيال نآسنإلا لعجت تلا
 هنيعت نأل كلذو# هلحأ ءاهتناب ةاي

 1 ٍ ش
 17 أ دوعا وج ُ <

 ليكشتو « ةقحاللا لايجألا ركف قيمعت 3 يف مهسيل ايخيرات دادتمالا ىلع

 (7) . يفاقثلا اهيعو 7 . فاقت

 ًّ ٠ ا ا د : نناط# .

 اع تحيل :تبهد نيسرادلا نم ىف رخأ ةبصع كانه
 يح

 ِ ءارالاو تايرظنلا نم فيثك مخز روهظ ىلإ ىدأ امم ةيناسنإلا

 2 | هك نع حولا مع 5_0 00 000

لا اهيدؤت يتلا ةيساسألا فئاظولا !؛ ىلا هذ ؛ ١ ماسك
 ايعيبطلا ةغل

1 ايي ييتاست
 ْ 0 3 4 3 7 |[ 

 ' ”مهديمهأل كلذو نيينثا نيجششومنا انوه ركتتم . رشبلا دنع

 : (اك2) 8نطاعع) (1963 1879) رلهوب جذون أ
5-7 )© 

 . دعا د
 ةيعجرملا ةفيظولا و هيئادنلا فيظولاو ةيلاعفنالا

لثمتت ىرخأ ةيثالثب اهعيمج فئاظولا هذه قلعتت
 : يف 

 .(لسرملا ) ملكتملا

 00 ا ٠(لبقتسملا ) بطاخملا

1 
 « و 5 ْ 8 جن

1 

يف ةيرشبلا ةغللا اهيدؤت يتلا ةيساسألا فئاظولا يه هذه
 راهوب رظن 

 هسفن وه رقي هنأ ريغ
ئاظو جاتنتسا ناكمإب

ه نم ةيفاضإ ىرخأ ف
 هد

 هس 72 ب

 (8) . اهيلإ انأموأ_يتلا ةيثالثلا_

 :(131110217)ياديلاه"جذومن---ج

 نم ةيناسنإلا ةغللا فئاظو نأشب ياديلاه هعضو يذلا جذومنلا نوكتي
 ] : ةيلاكلا ةيعرفلا' فئاظولا

 : (ةليسولا ) ةيعفنلا فيظولا - 1

 لوصحلا ديري امو ةيتاذلا هتابغرو هتاجاح نع ريبعتلاب هتأشن ذنم هل حمست ذإ ؛ عمتسملا  ملكتملا درفلا دنع ةيعفنلا ةعزنلا ةيناسنإلا ةغللا ققحت
 ةفيظوب ةداع ةفيظولا هده تعنتو ٌ يعامتجالاو يعيبطلا طس ولا نم هيلع

 ن (ديرأ انا|

 ةيميظنتلا ةفيظولا 3

 قيرط نع نيرخآلا كولس هيجوت يف ةملكلا رثأ يف ةفيظولا هذه ىدبتت
 زجنملا لعفلا ثادحإ ىلع ةردقلا ةملكلا بستكتف يهنلا أ ريل ىأ هيلظلا
 تاظوفلمب ظفلتلا درجمب اعرش جاوزلا متي نارقلا دقع يفف ٠ عقاولا يف
 امدنع « ةينوناقلا ماكحألا رادصإ يف احضاو اضيأ كلذ دجن دقو ؛ ةنيعم
 .لعف ىلإ لوحتي ظوفلملا اذه نإف اذكو اذكب ةمكحملا تمكح : يضاقلا لوقي
 .( اذك لعفت الو اذك لعفا ) ةفيظوب ةفيظولا هذه تعنت

 : ةيلعافتلا ةفيظولا - 3

 ةغللا مادختسا ىلإ ناسنإلا أجلي امدنع حوضوب ةفيظولا هذه رهظت
 لمعتسملا ناسنإلاف ٠ يوغللا عمتجملا نولكشي نيذلا نيرخآلا عم لعافتلل

 مس 7 ا

 ؤ
1 | 

 ١

! 

' 
1 

 ا



 د ا © 1 772
 1 قمهتسا سم تان هك حي نسمع 6

 |[ 9# تكة 0 ف كسلا

 هس سوة كن سس ان تتقط سة طع >> دل هل ةدغشم 5 1
 . ص سس هت ست ب يييسسسم كأي

 ا
0 
 ا

 ةقفنلن ٠ 2 1
 أ : 1ةيدححلل ايخ أ ا ص 1

 ا ء ' . د راصحو ايف لعافتن هنأب د ام ناس ماكنا 00 بابكو ةيسيكرلا 2 نيملكتملا دارفألا عم اير ةأقث

 1 ' لقت ىلع ةردقلا اهل + يرشبلا عمتجملا دارفأ نيب ةطبار ةانقاةغللا دعت آ . ( تنآو انأ ) ةفيظوب ةفيظولا هذه تعنت . ناسللا كلذب
 رخل لئاسو روطت دعب ةصاخب ٠ ةديعب تافاسم ىلع رابخألاو تامولعملا

 ةيعانقإ ةفيظو ىلإ لوحتت دق ةيرابخإلا ةفيظولا هذهو . ةيئرملاو ةعومسملا

 01 . يريهامجلا مالعإلا يف كلذ » ظحاللب الي امك ةيريثأتو

222222 222 

 :ةيصخشلا ةفيظولا 4 مصمم معا
 ري اس و يد

 دل ١
 ظ يد ا درفلا ةيصخشل ةنوكملا رصانعلل ةسكاع ةآرم ةيرشبلا ةغللا دعت

1 

 | . 5 ٍْ هنا 5 مببحع كلا أ

 ١ :هيزمرلا هفيظولا-8 0 اكل 2 تدحلل ةيلعفلا ةسرامملا قيرط نبع هل نكمي
 0 | دي هنايكل ديكأت كلذ يفو . نيرخآلا ىلإ ةتاربخ لقتيو : ةصاخلا

 1 ظ
ْ 

 . اهنوك ثيح.نم اهقاذردح ىف ةيرشبلا ةفثلا ةعيبط ىلإ ةفيظولا هذه دوت || :هتيصخشلا فيزا و

 / ملاعلا يف ةيعقاو ءايشأ ىلإ ليحت يتلا ةيحالطصالا تامالعلا نم اما

 يه ثيح نم مدختستف . يزمرلا عباطلا ذخأت . انهه نم .يهف ؛ يجراخلا : هيفاشكتسالا ةفيظولا -

 ا (9) . ةيزمر ةفيظو
 هب طيحي ام ةفرعم ىلإ هعبطب لابم ناسنإلا نأ ىف ةفيظ ولا هذه لحت#

0 

 .قاستكتسا يف اهمدختسي يتلا ةديحولا ةليسولاف . قئاقحو ثادحأو ءايشأ نب
 31 9ك 5 قلصي 7 نكمملا "ضو + كف 1 ١

 لاحم اوتلاو * أ : ايناث - ةعخ ةذلا ا د كلذ 5 : - يك ياو يكيبطلا ةطيحم

 تى ] ردلا ن < رم ناك امور ؛ ةيسايقسإألا 1 ة فيل ىلا

 بنا وجلا نع لؤاست يه ةديدجلا ةفرعملا باستكا يف ةبغرلاو فاشكت ال |

 ةيرشبلا ةغللا نأ ىلإ يدهي لوقلا هيف انفلسأ ام ' يأ ظظ يلدأ د! ٠ ناسنإلاب طيحي يذلا نوكلا اذه يف ةضياغلا ةمهبملا

 ده ظرف جمان وس اس ىلع ةيتالل فيرا نأ ديب ؛ نوكأ اذه يف 16 اولا
 5 55 : 3 دنذأا فا مناع م

 + نم لسلاوأل ةفبظو يد !لسنإلا ةفئلا يلا ىزشألا ٠ هقيطيال يفسعت عقاو نم ابوره لايخلا ملاع ىلإ انايحأ اسنإلا
 ةسخاؤلا وسقف

 ل أجلي دق
 | ا | 1 ١ ذأ د : أ

 جاتنإ يف هفعست يتلا اهسفن ةغللا ىه 5 ورهلا اذه ةيطم
 ولا عم لس وتل ىلا هعبطب د لايم ناسنإل 0 1 0 ) يوغل ماظن

 ةيراضحو ةيفاقث تايصوصخ هل عمتجم يق دهم ليحل ىلإ «رارسس# حامجل احباك نوكت ام اريثك يتلا ةغللا يه ةيرابسنلا ةمقلا ءاذختا لمت
 . ةيسئاحتم* 1 يف هيل ماظن زواجتي

 : ' ةبراجتو ةتالاغفتا اح
 دراجتو هت عسي رخآ | عدبيل اهنع قرميف « ةيلاعفنالا هتقاط

 ناقل اين. مرو نقلا مئاسدلا سأأ نم ةنفسدم ةقيح. لسارتلا عي يو“ يف ةصاخب ةفيظولا هذه ىلجتتو ٠ هيلو : | دألا باطخلا

 ب 1 ب :
 مع ا دح



 مدع

 ياتو عماود يأ دقي
 هماكت نمضي اقيقد 0

 : ليبسلا اذه يف.(عاوريلو_8:ءهوزعوم )) ندكورب سيونف"" رقت هروطتو

لقن ةيلمع وه لاصتالا نإ
وأ ةراهم وأ ةركف وأ ىنعم 

 صخش نم ةمكح 

 (10) ' , رخآل

 ش نواس ريق نأ ذنكم ةيبلطق أه داعبأ لاصتإلا ةيرظت:تختقأ دقث

 ' مضاير ملاع وهو :؛ لصاوتلل ةيضايرلا ةيرظنلا (5()1949طقصصمم)

 أ 1916 ةنس ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ديلاوم نم تارباخملا يف سدنهمو

 : (الالهها/ع6) ةكراشمب لاصتإلا ةيرظنل ةيلوألا سسألا عضو دقو

 هذه ةلامب اعلم ت20 عمال ه5 هممامانصز عون وص 1949 .

 حبصاو . ةيناسنإلا ةغللا يف يلصاوتلا بناجلاب ب مامتهالا ىلع ةيرظنلا

رتلا ةيلمع ىلع ابصنم مامتهالا
 ف ةليظفللا لئاسي ف زومر . كفو ؛ زيم

 ةصاخي ب ةيضأب رلا ميش افملا طاقساب دامتهالا 5 ادهش نمو ٠ ةقلتخم فقاوم

١ 

ايرظن يي ف ةيكقسلا بع تاللامتحالا أ
 ٠ يناسللا ماضنلا يلع لاصت) 1 

1 
 داومل

 ذي

 ٠ هاوس نود يناسللا لصاوتلاب متهت ةلماكتم ةيرظن رويظ ىلإ ىدا امم

 ةيساسأ رصانع ةثالث ىلع يناسللا لصاوتلا زكتري

 ٠ لسرعلا زوأ ملقتملا ع 1

 . لبقتسملا وأ عمتسملا -

متسملاو ملكتملا هفغلتمي ؛ هلادلا تامالعلا نم سناجحتم ماظن - 3
 دك ني ع

 .٠ عا وس

 : نينثا نيطاشن ةطاسوب يلكلا لصاوتلا متيو

 ةيظفلتلا ةيلمعلل يلعفلا زاجنإلا وأ ءادألا وهو ( لاسرإلا ) مالكلا : امهدحأ

 ٠ يسحلا عقاولا يف
: 

 76 ت

 ةيغالبإلا سرا طاقتلا وهو (لابقتسالا ) عامتسالا : رخآلا امهدحأو

 زاكفأ لإ اهلّيوحتو اه نومر كيكفتو

 كصاوتلا ةيلمع مامتال ةيرورض رصانع ةتس كانه نأ نوسبكاج ىريو

 ' يه

 (08511081©ن) لسرملا 1

 ([085115314318) هيلا لسرملا

 ٠ لاسرإلا ىوتحم يهو ( ا1/1553وه) ةلاسرلا - 3

 (0016اءاع) قابسلا 4

 ( 6008 ) نئسلا و

 اهيف كرتشي يتلا دعاوقلاو نيناوقلا يهو ( ©0018ع4) ةلصلا وأ ةانقلا 6

 . لاسرإلا افرط

اكم يف لاصتأالا قفحتب صم : لاصتالا طورش
 نم تن ةصاخب ميلعتلا .ل

 ه ب ا نك جررهل 1 5

ورش ةح ومجم زكا ول
 8 بهلم ط

يعامتجالاو يعيبطلا هطيحمل لسرملا ةفرعم ] 
 بجي يأ ؛ ةيقيقح ةفرعم 

 ٠ هعمتجمل ةيفاقثلاو ةيملعلا تالوحتلاب ملع ىلع نوكي نأ

 ىدمو ةلاسرلا نومضمب قيمع يعو ىلع لسرملا نوكي نأ بجي 2

 . .كاورسس ريق امك عقارا نع آه رين

يف اهرثأو و لسرملا ةربخ طبر ىلع لمعلا - 3
 ةربخب يجراخلا طسولا 

 : ةلاس دلل ظ لبقتسملا

 لتحل ةأييم نولكتل انقيقد اذاقعأ ةلكصلا وأ ةلقانلا ةليسولا كادعأ بحس

 (11) . ديس وأ ل كنا مول إ بجي -

 ع 7 دس



' 

| 
ِ 
 ا

 . ناويحلا دنع يلساوتلا ماظنلا : اثلاث

 نم هب طيحي ام ىلإ ؛ نوكلا اذه يف دجو نأ ذنم . ناسنإلا هبتنا دقل

 ناكو « ةيمويلا هتاجاح ءاضقل اهريخستل اهنم برتقي نأ لواحو ؛ تانئاك

 تفل اممو... ةنيعم  .لامعأب مايقلا ىلع بيردتلاو ضيورتلا قيرط نع..فكلذ

 اهنيب اميف لصاوتت اهنأ وه تانئاكلا هذهب هل ةلص لوأ دنع ناسنإلا هابتنا

 . ةفولأملا ةيناويحلا لئاصفلا عونتب عونتي تامالعلا نم اماظن ةمدختسم

 ة زوععلا :نسئاصفلا فاشكتساب ءدبلا ذنم متهي ناسنإلا أدب كلذلو

 اهبل لسدارع تاناويحلا نأ هل نيبتف ٠ تاناويحلا دنع ةيلصاوتلا ةمظنألل

 أ ودبي ةمظنألا هذه ضعبو ؛ تامالعلا نم ةفلتخم ةمظنأ قيرط نع اهنيب

 هل انمهوب حبصأ هنأ ةجرد ىلا ادج دقعم

 ةفرعم لجأ نم ىعسي نيسرادلا ضعب لعج يذلا رمألا وهو ؛ ناسنإلا

 باستكا ةيناكمإو ؛ يكصاوتلا اهماظن ةيقرت ىلع تاناويحلا

 كتتخحضرأ تايض رفلا نم ةعاوومجم حاصتهالا اذه للكس 5 ىرخأ ةيلصا وت ةمظنأ

 صعب ةردف

 ٠ رابتخالاو ةبرجتلل ةلباق ةيرظن ةيضرأ نوكت

ف ىلجع ةرظن نإف انهه نمو
 دنع لصاوتلا تلوانت يتلا تاساردلا ي

 لنا وزخلا
 سلا ا يو

ردت 1 بلاقت يناويحلا لصاوتلاو
تلا تالاحلا ضعب ماقملا همن ىذا 

 ي

 نابرغلا دنع يلصاوتلا ماظنلا : ىلوألا ةلاحلا

 ةقمعم ةسارد لالخ نم . نييكرمألا نيتحانلا ضعب لصوت .دقل

 طسو يسع مئاذلا روضحلاو ةرمتسملا ةفعالافلا ىلع ةمئاق

 تي 7285
 0 الاعب - ةيوسم هور سلام :تعوس تسلا ٠ وح وسو توتو شت سس ل ع رو وعل حبإ محملا وول

 ' فلتخت ةنيابتم ةيلصاوت ةمظنأ نابرغلل نأ ىلإ .٠ ةفلتخملا رو يطلا

 ندملا طيحم يف شيعلا تفلأ يتلا نابرغلاف ؛ تائيبلاو قطانملا فالتخاب

 ضعب ريشتو . فيرلا يف شيعت يتلا نابرغلا عم لصاوتلا اهيلع رسعي

 تاملكلعلل بيجتست ال ستيني“ ةطلخ ناس رع نا ىلإ تاساردلا

 يلصاوت طمن نابرغلا هذهل ؛ ىرخأ ىلإ ةقطنم نم نم لقتنت يتلا ةيلصاوتلا

 لوطي يتلا ةراقلا نابرغلا دنع فولأملا طمنلا نع ايرذج فلتخي دق صاخ

 ةلاوجلا نابرغلا هذه نأ وه بيرغلا رمألا نكلو . نيعم ناكم يف اهتكم

 ثيح نم ىرخألا نابرغلا نم اهاوس امع فلتخت اهنأ نم مغرلا ىلع

 :ىارتخألا نابرغلا تامالعل بيجتتت اهنأ الإ اهلمعتست يتلا تامالعلا ةعيبط

 نيماظن مدختست اهنإ ذإ ؛ رويطلا نم ةليصفلا هذه اهب درفنت ةيصاخ هذهو

 (12) . ناسنإلا دنع ةيوغللا ةيجاودزالا هبشت انهه نم يهو ٠ نييزاوتم

 لحنلا دنع يلصاوتلا ماظنلا : ةيناثلا ةلاحلا

 ةميحلا تانئاكلا دنغ .ةمظنألا ىقرأ لحنلا ةكلمم يف ةيلخلا ماظن دعي

 دنع يلصاوتلا طمنلا يه ماظنلا اذهل ةروص ىفصأ لعلو « ناسنإلا ادع ام

 ميل تانئاكلا .نم.عونلا اذهب نيمثهملا نيثحابلا لعج يذلا رمألا وهو : لحنلا
 ةظحالملا قيرط نع كلذ ناكو « ماظنلا اذه ةيدجبأ ةفرعم يف اوددرتي

 اهمدختسي يتلا تامالعلا عيمج دصر لجأ نم مئادلا روضحلاو ؛ ةرمتثسملا

 . ةيلصاوتلا هلئاسر نيوكت يف لحنلا

 ملاعلا اهب ماق يتلا ةساردلا لاجملا اذه يف ةدئارلا تاساردلا نمو

 156 0306109ب موسوم فلؤم يف 6311 ١/07 658 شيرف نوف يناملألا

 بقعت يف هلك رمعلا شيرف نوف ىنفأ دقل . 1954 ةنس رهظ يذلا 5

 ىلع ديدقلا ةيصرحب الق كانكورم نادنلا كح ةنلصارقلا تامل مالقتنا

 ةقيقدلا ةظحالملل اهعاضخإو ؛ةددعتم فقاوم يفو تاكرحلا عيمج دصر

 نأ هل قيبتف « هب ظفتحي ناك يذلا ,لعتلا ىلع ةقظخم:براجت ءارجلاو
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 نسم ماظن ق قيرط نع متي: تانئاكلا هذه نيب لصاوتلا ن أ شيرف نوف عنتقا

اهتاذ دح يف ةمالع لكشت ةكرح لكو . ثاكرحلا
 ةلاسر لمحت نأ اهل نكمي 

 راه زاد قبح © ناكم ىلع ةيلخلا رصانع لدت نأ ىلغ ةرداق ةلخنلاف ؛ةنيعم

ب انذخأ اذاو ملك رشع ةثالث اهردق ةفاسم ربع
 ةلحنلا لوط رابتعالا نيع

 بلا وح ناسنإلا ذنع لداعت ةفاسملا هّدَه نإف ؛ ناسنإلا لوط ىلا سايقلاب

 +٠ سقط قل

 يضو 000 عاذغلا ردصم م هاجتا رابتعالا نبتعت دخلات د هناك رحلا متسبب اهمايق

لغم ناكم يف تناك نإو ىتح قيحرلا ردصم ىلع لدت ن
 ق

 دافتع الا ةجرد ىلا
 )| هعبطتست 3 :

 ١

 ةه ريدم تافاشكتسالا هده تناك ٠ ىقفأ ال .3 ومع هأجتاب 9

 : | 5[ َ َّه 5 أ 10 | ١ 0 ٠

 رشبلا ةغل ىلإ :ىقري لحنلا دنع يلصاوت ماظتادوجوب

 ءارجإ ىلع لوع امدنع لمأ ةبيخب بيصأ شيرف نوف نأ ريغ

ه يف هتفرعم قيمعت اهنم دصقلا ناك ةزيمتم ةبرجت
 تناك و .٠ لاجملا اذ

 ةدغانف ىنلع لحفلا ةيلك شيرف نوف جضو : يناثلا رمتتلا ,ىلعب ةيرجقلا هده
 نيسمخ اهب دعصو . تالحن رشع ذخأو قلغم جرب لخاد تنمسالا نم

 .ةنيعم ةدم كانه اهكرتو ءاذغلا ردصمب اهلصوأ مث ٠ جربلا كلذ لخاد ارتم
 كلذ ىلع لدتل ةيلخلا ىلإ تداع ءاذغلا ردصم تالحنلا تفشكتسا املو

وصب هاجتا لك يف ريطي لظ لحنلا نأ ريغ ٠ ةنيعم تاصقرب
 ةدم ةيقفأ ةر

 ٠ جربلا ىلعأ ىلإ ةدحاو ةلحن الو هجوتت نأ نود ةلماك تاعاس عبرأ

 نم شيرف نوف جتنتسا . ءاذغلا ردصم ةفرعم نم ةيلخلا نكمتت مل كلذلو

 :يلي ام ةبرجتلا هذه

 (قوف) يموهفم ىلع ةلالدلا نم لحنلا دنع يلصاوتلا ماظنلا ولخي أ

 اة ف يااا ازا ىو اسود ا اا يم دع هج موي سس مل_ةسسلام - هام ع 0»

 شيرف نوف لواح_ناديدج ناموهفم امهو (لفسأ)_و.(ىلعأ) وأ (تحت اب
 امهباستكا ىلع لحنلا ةردق ىدم نم دكأتي نأ

 باستكاب ديدجتلل لباقريغ قلغم ماظن لحنلا دنع يلصاوتلا ماظنلا - ب
 (13) . ناسنإلا ىدل نأشلا وه امك ةديدج تالالدو بيكارت

 5 زئابمشلا دنع يلصا وتلا م اظنلا : ةيناثلا ةلاحلا

 تلوانت يتلا تاساردلا نم فيثكلا مخزلا يف ؛ ةدحاو ةرظن اندشرت دق

 نيثحابلا عيمج ىدل احضاو امامتها كانه نأ ىلإ ٠ تاناويحلا دنع لصاوتلا
 هذه نآلا الإ هكانذ: نادك اهو : يزئايعلا دنع ىلصاوتلا ماطنلا ةليراقس

 ضرغل اهمدختست يتلا تامالعلا ماظن يف اقوفت رهظت ةدرقلا نم ةليصفلا

 . لضاوتلا

 دوجو ةيلاكمإ ضرتفت نيثحابلا نم ةبصع تربنا مامتهالا اذه لظ ىف
 تعاشو . ةيناسنإلا ةغللا باستكال هلهؤت يزنابمشلا ى

 نييكيرمألا نيثحابلا ىدل ةصاخب ةيناسنإلا ةغلل واسقل باستكا ةيضرف

 ضرغلا اذه قيقحتل مهبراجت نم اوفثك نيذلا

 ز دق دل ةصاخ -

 ةمظنألا ةساردب نيمتهملا عيمج ىدل ةفولأم تحضأ يتلا براجتلا نمو
 : يليام ٠ ةصاخب ةدرقلاو . ةماعب ناويحلا دنع ةيلضا وتلا

 . 1931 ةنس (!ا159 ع4 !«هااهو) هتجوزو جولوك ذاتسألا ةبرجت |

 : يلي اميف ةبرجتلا هذه لثمتت

 ةمعمعتبساهر مع غطي قزتايعش ىنأ .ةيبرقب ناجوزلا ناذه فلكت أ
ً 

 . روهش

 ت51 دك



 مصمم يهيم يمس اوال يب

 اه لب سس م م اسس وسع تسمح د تعمل +

 ه6

0 

 خا و ل اا يام سلللا يي سس وس بمس ٠ كمه هم ء مي هلع ميج و ِ

 ريغصلا لفطلا تدئاجس# رمسألا هذه ناضحأ يف تأشنو 8 اهايمس - ب

 . ديفاد

 . هسفن نسلا ىف ناك يذلا ديفاد اهب أشني يتلا

 يفي ؛ لائفطألاا سيقابب ايناقليو «ب ةيقعلطلاب اهئابعطي: ناجوزلا كإدق # د
 5 ريغصلا ديفاد اهغمسي ناك يتلا ةيداعلا ةغللا اهناعمسي هسفن تقولا

 و

 : هجيتنلا

 ررقملا ةرتفلا يف تعاطتسا اهنكلو « اقالطإ ملكتت نا 603 عطتست مل 1

 . ةيرشبلا ةغللا نم ةدرفم نيعبس يلاوح يناعم مهفت نا ةبرجتلل
 يأك ةلوهسب ملكتي حبصأف يعيبط لكشب ةغللا بستكي نأ ديفاد عاطتسا - 2

 (14) . رخآ لفط

 .1947 ةنس هتجوزو [65])13 نياه ذاتسألا ةبرجت 2

 : يلي اميف ةبرجتلا هذه لثمتت
 .(ا/أاأ) يكيف ىمست يزئابمش ىثنأ ىلع ةبرجتلا هذه تيرجأ -أ

 ةمئاق ةهجوم ةبرجت اهنوك يف ىلوألا ةبرجتلا نع ةبرجتلا هذه فلتخت - ب
 : .فاكملا .بيردقلا ىلع
 . تاوئس ثالث ةدم ةيناسنإلا ةغللا لامعتساو قطنلا ىلع بيردتلا ماد - ج

 : هجيتنلا
» > 

 نم ريبك ددنع مهف ىلع ةرداق ةبرجتلا ةياهن يف يكيف تحبصأ - 1
 , :تاحيملكلا

 نا

 قير ىلإ ةروجللا ,نايحألاا ضعي ىف تشتل ةروبك ةيوصصب كلل كاك
 (15) ؛ ظفلتلا ةبل ايهستل نيقيلاب ىف متفش

 نأب نيثحابلا لج عنتقا ةلجسملا تاظحالملاو جئاتنلا هذه ىلع ءانبو

 ؛ مالكلل ةيلعفلا ةسرامملا يف ادج مهم ةيظفلتلا ةيلمعلا يف يوضعلا بناجلا

 . لقألا ىلع هناسلو هيتفش يف مكحتي نأ عيطتسي ال يزئابمشلا نأ ودبي ذإ
 . رشبلا ةغل باستكال هلهؤوت يتلا ةردقلا كلمي ال وه كلذلو

 اليدب نوكت نأ اهل نكمي ىرخأ ةليسو داجيإ يف ريكفتلا أدب انهه نمو
 ةمظنأ اودمتعا ذإ ؛ مكبلاو مصلاو ٠ نيفوفكملا دنع كلذ ىفلن امك « ايوغل

 . ةيفوملا كاراشلاو كاك ردلا وأ + ىدسللا ةماح. ىلع. لوعق ةلليدب ةينلصارق
 اذه نع ةباجإلل ؟ ةليدبلا ةمظنألا هذه بستكي نأ يزئابمشلل نكمي له
 ا [ مج 5 6 1 عل
 : اهدم . براجلت ةهدغ تيررجأ لاٌواستلا

 623:06, ©( 6231:0061: هتجوزو رندراج ًةبرجت |

 16236159 5190 ب موسوملا امهفلؤم يف ةبرجتلا هذه تدرو
,1965 653270231266 3 160 360101306 | 

 : ةيلاتلا رصانعلا يف ةبرجتلا هذه لامجإ انل نكمي

 نم غلبت 1/1/355706 وشاو ىمست ىثنأ يزنابمش ةبرجتلا هذه عوضوم -]1

 . ابيرقت ادحاو اماع رمعلا

 . مصلاو مكبلا اهلمعتسي يتلا ةراشإلا ةغل وشاو ميلعت ناجوزلا ررق- >2

 لاصتالا ةلواحم عم اهروضحب ةراشإلا ةغل نالمعتسي ناجوزلا ل

 . هجوملا بيردتلا نم عونب ززعتي لصاوتلا اذه ناك - 4

 م



 امب اهيبش رمألا ةيادب يف وشاو دنغ تاراشإلا باستكا روطت ناك دقل 1
 : ناسسنإلا ذنَح ثدحي

 . ارهش 21 دغب ةراشإ 34 يلااوخ وشاو تبستكا - 2
 . ادج ةريصق ةرتف يف ةئاملا غلب ىتح دياز زتي ددعلا اذه ذخأ 3

 ىلع لدتا يتلا ةراشإلاو. ةاشرفلا ىلع لدت يتلا ةراشإلا وشاو تملعت - 4

 دقو . اهب فنألا سملو نيديلا ىدحإ عباصأ مضب كلذ ناكو ؛ةرهزلا
 ايهيق:ةقودحي ثوم اسدنع ةرس ١ نييقرزم ىشاو ددع ةراشإلا مكه ترهطظ
 درو ةقابل ةروص ثأر امل ةرمو ؛راهزأ

 ىلع ةردقلا اهل تحبصأ وشاو نأ ةيلوألا ةبرجتلا تتبثأ دقل
 كلذل لثمن نأ انل نكمي . ةفلتخم فقاوم يف ةراشإلا مادختسا يأ ؛ ميمعتلا
 ديريضاملاا نم بلطتل وقاوءايتامتسا دقل ( رثكأ ) ىلغ. لدت يتلا ةراشإلاب

 دقه لاهقلا كاك . ( ةدرقلا ىدل بوبحم لعفلا اذهو) رثكأ اهوغدغدي 8
 دنع فقوتي مل هنأ ريغ ؛ فقوملا اذه ىلع ارصتقم رمألا ةيادب يف ةراشإلا

 هير ىف ه اه رجعوأ + لكألاك ةفلتخم فقاوم ىلإ كلذ: تدعت .لب :٠ دحلا اذه

 (16) يزنابمشلا ىدل ةفولأملا لامعألا نم كلد ريغ ىلإ ةنيعم

 . اكيرمأ يف (0. 5803عا«) كاميرب ديفاد ةبرجت - ب

 : ةيلاتلا رصانعلا يف ةبرجتلا هذه ريصتقت نأ انل نكح

 مدختست ال اهنوك يف ةقباسلا براجتلا نع ةبرجتلا هذه فلتخت 1
 لكش لك ٠ ةنيعم الاكشأ مدختست امنإو « ةليدبلا تاراشإلا الو ةفنللا
 . ةيداعلا ةغللا يف ةملكلا نع بونت ةلاد ةمالع نوكي

 ديفاد اهتيبرتب فلكت 59:8 ىمست يزئابمش ىشنأ ةبرجتلا عوضوم - 2
 .1966 ةنس كاميرب

 ع 9
 مسمن حسا ا مح جل ٠ واصل م عل حس مج سس

 ح”وسسوموسنشا"و"ندع“ةسيلاحلاةسبرجتلاع-وسصضوم 5818 ةايح تلنخت“ 3
 يف شيعت يهف ؛ يجراخلا ملاعلا نع ةلوزعم اهنوك يف ةقباسلا ةبرجتلا
 يف ةداع يرجي ام هبشي رمتسمو قيقد بيردتل عضختو . صاخ صفق
 : صقنلا وقع رياقم
 لاكشأو جذامن يه ٠ ةبرجتلا عوضوم . لصاوتلا ةليسو تناك - 4

 هذه نم لكش لكو . ةطنغمم ةحول ىلع اهكيرحت ىلع بردت ةيكيتسالي
 عبرملا لكشلاو . ةحافت ينعي قرزألا ثلثملا لكشف . ةملك لثمي لاكشألا

 ىرخأ تاملك ينعث ىرخأ لاكشأو . زوم ينعي رمحألا

- 

 : هجيتنلا

 . ةصفاق ةسقم ف رثقأ وسكس مهلا وأ 58 تغاطتسا د
 .اهفق خش و (هبش) كلف ةدقعملا ميهافملا صعب مهفت نا ١ تعا ]هتيم ب

 ؛ةلئسألا نع ببيجت د اهناكمابو ١ اهافنت و رما اوألا عيطت تع أ

 هع عسضظو: ع اراسس ) : ةيلاثلا :تالالذدلا نس.ةنوكملا .+داسنلا رت امذدئعف

 . نحصلا يف ةحافتلا عضتو رمألا اذهل بيجتست ( نحصلا ةحافتلا
 تسيل ىهف ؛ طقف مهفلاب ق ةلعتت ةلعتت 53/3 ىلع ثيرجأ ىلا براجتلا عيمج - 4

 (17) - ادبأ باطخلا اذهب أذبت الو . رخآلا ةبطاخم ىلع ةرداق

 . 1978 ةنس هئالمزو (5310طةادوا) وبمور ةبرجت - ج

 اهنادفتساب ىرشألا براجتلا نم اهاوس امع ةبرهقلا هذه فظن |
 . ةيوغللا يناعملا مهف ىلع يزنابمشلا بيردت يف رتويبمكلا
 يف رتويبمكلا حيتافم ىلع (ةيسدنه لاكشأ ) ةنيعم ازومر وبمور عضو - 2
 . ماقرالا وأ ةيئاجهلا فورحلا عقوم

 م



 ا توام ا تح
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 ةبوعصب الا ةغللا نم اكلك ددحيفلا ديصرلا بالا

 تاونس مزلتسي دق ةيسايق ةينمز ةرتف يف يداعلا لفطلا هبستكي امف ؛ ةينضم

 (19) يزنابمشلا هبستكي يكل رمتسملا بيردتلا نم لاوط

 ىلع طغضي امدنع يزنابمشلا بلطل ةرشابم بيجتست ةلآلا تناك 3

 . بلطلا كلذ ىلع لدي يذلا بيكرتلا ناي ةحضسعلا ح_راغلا

 مسأ) 83 ل يطعت (ةلآلا) يه ةبرجتلا هذه ىف ةرركملا تابلطلا مهأ -

 . كلضف نم زوملا (يزتابمللا

 ةدم وحنلا اذه ىلع ةلآلا مادختسا ىلع, ةردقلا يرنابمشل تبستكا - 5

 .(18) اهتاجاح ةيبلقل ةعاس نيرشعو غبرأ ىلإ لصت دق ةليوط

 : ةيلاتلا تاظحالملا ليجست ىلإ :ثحبتلا انب 'يهتني

 طبترت يهف ؛ ةيعقاوو ةصخشم تاناويحلا اهلمعتست يتلا تاراشإلا نإ ها

 ناك امهم ناويحلاف ؛ نيعم فقوم هيضتقي يذلا ثدحلاب ارشابم اطابترا
 تاعقوتو ؛ يضاملا ثادحأب هتليصف دارفأ رابخإ هيلع رذعتي هنإف ايقار يلي ام لجسن نأ انل نكمي براجتلا هذهل انضرع دعب 0 ِء : نها 5 ا انل 1 اهلا ٌ +.

 دوجو اهتغل نع ةليدبلا تاراشإلا وأ لاكشألا عم ةدرقلا لماعت دكؤي مل 1

 ' ظ ذإ ؛ ادج ةدودحم اهتسراممف ؛ يلصاوتلا اهماظنب ءاقثرالا ىلع اهيدل ةردق

 'يرونضح | يتلا ءايشألاو (تاراشإ ؛« لاكشأ ) ام تاوبتم نيب طباور نيون ىدعتتال

 :٠ ةلثقأ ١ هذه اهبلا لدحت
| ٍ 

 نيب مئادلا نارتقالا ناسنإلا دنع يلصاوتلا ماظنلا ىدعتي - ب كرذنت' دق يزئابمشلا نأ اقباس اهيل راشملا 0 نيكد

 ءايشأب طبترت عقاولا يف يه ميهافملا هذه نأ ريغ ةدرجملا ميهافملا ضعب

 نيب تزيم دق ةدرقلا تناك نإ ٠ يداملا عقاولا يف دوجو اهل ةيسح

 امهميمعتو نيموهفملا نيذه عيسوت يف تقفخأ اهنإف (فلتخم رو ةباشتلإ

 ظ . ىرخأ ءايلأ ىلع

 ةةيدج تابيكرت لامعتسا ىلع ةرداق ةدرقلا نأ ةبرجتلا تت تيكن مل:- 3 ْ

ل يديلقتراركت طقف وه هب موقت تناك ام لكف ؛ ةميدق تادرفمل
 بيكارت

 . بيردتلا عانثأ ةفولأم تناك .ةبستكم

 ظ ةفيظولا ةدرقلا دنع لمعتسملا يس-لاصاوتلا ماظنلا ذواجكي ملا.

 . بارشلاو ماعطلاك ةنيعم فقاوم قاطن لخاد ةيلصاوتلا

 قيرط نع ةلادلا تامالعلاو تاراشإلا ضعب ةدرقلا تبستكا - 5

 بيلمعف ؛ ازيزعت هفصوب ماعطلاب نرتقي يذلا يئارجإلا طار إلا

 احضاو هيفلن يذلا يعامتجالا لعافتلا نم ولخت ةقلغم ةيلمع انهه باستكإلا

 عباط تاذ يهف ؛ اهسفن ةظحللا ءاضقناب ةمالعلا كلت ةلالد يضقنتو

 نأ ىلع رداق ناسنإلاف ٠ نيعم فقوم نع. جئانلا ثدحلاو ةمالعلا

 اضيأ رداق هنأ امك . ثلا تس ةافحأب ف :وغللا هعمتجم دارفأ ربخي

 ثاقسألا مف قركتا دلقا ؛ انه روصو امك لاقتنسمأل ادلب ريعي وأ

 اهيلإ انأموأ يتلا نابرغلاف .ةيناسنإ ةيصاخ هذهو ٠ ةيقيقح وأ ةيلايخ ةيمهو
 نع ةزجاع يه ةيزاوتم ةيلصاوت ةمظنأ لامعتسا اهل نكمي يتلاو افلاس

 . اهخارف ىلع اهصقتو ةيعقاو ريغ ثادحأ روصت وأ يضاملا نع ريبعتلا
 . افلس كلذل لهم هنإف ناسنإلا اَمأ

 . همعطي نم هبني يكل عوج فقوم يف ام ةحيص ناويحلا قلطي دق - ج

 ؛ةلالد لمحت ةمالع اهنأب قيمع يعو نع ةجتان تسيل ةحيصلا هذه نأ ريغ
 وهو . رخآلا نع امهدحأ لصفني الو ؛ نامزالتم انهه عجرملاو ةمالعلاف

 . روطتلل ةلباق ريغ ناويحلا دنع ةيلصاوتلا ةمظنألا لعجي يذلا رمألا

 ذنم ةفورعم تامالع يه مويلا ةيقارلا ةدرقلا اهمدختست يتلا تامالعلاف

 (20).ريغ ال يزيرغلا ثراوتلا قيرط نغ اهدنع ةرتاوتمو . نينسلا فالآ . ةيرشبلا ةغللا ىف ا

 سرا 3 د 0

 ما 50 تب 0

 . ؛ ةفنيعم ةظحل ىف.ةلثامو ةربضاح هذكنيح. ؛ ةمالعلا نوت... ليقتسسلا

 - ا يمس راسب وع يسوم همم

ٌ 
 ا
1 
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 دخن ةيلصاوتلا_ةمظنألا نأ . اركذ هيلع انيتأ ام لك نم صلختسي
 نأ ودعت ال يهف ؛ ديدجتلاو روطتلل ةلباق ريغ ةقلغم ةمظنأ ناويحلا
 :-ةتئيبلا -زفاحت ايما لإ ا.عوضخ-عسضخت ام -تاريثمل تاباجتسا نوسحكت
 ةينبلا ثيح نم ناسننإلا دنع ةيعيبطلا ةغللا ننع فلتخت ىهف كلذلو

 . يوغللا عمتجملا يف ةينبلا هذه اهيدوت يتلا ةفيظولاو

 ُّش |وه

 .. ث نص . :ءافنشلا :باتك. نم ةراهلا : ايس بنس قف 1

 . 99 ص . عمتجملا ةأرم لافطألا . ليعامسإ نيدلا دامع دمحم - 2

 .100 ص . هسفن عجرملا - 3

 .102 ص . هسفن عجرملا 4

 . 13 ص . يلقعلا ضرملاو ةغللا ةيجولوكيس . فسوي ديس ةعمج رظني - 5

 .20 ص . ةفغللا ىلإ الخدم . نسح دمحم زيزعلا دبع كلذك رظنيو

 .112 ص « تايناسللا يف ثحابم . ينئاسح دمحأ - 6

 . 13 ص ٠ اقباس روكذملا عجرملا . فسوي ديس ةعمج 7

 . 22 . هسفن عجرملا 8

 . 26 . هسفن عجرملا 9

 .112: نه : .كنشرألا و ةيبرتلا 1: قس بلطع: دقت م 0

 .42 ص . ملعتلا ةيلمع يف ةيميلعتلا لئاسولا ةيمهأ . ساطو دمحم - 11

 .15 ص ٠ تاراشإلاو تاوصألا . فوتاردنك - 2

 .152- 151 ص « ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ ؛ امرخ فيان - 3

 م 8989 ت

 ؛«ليعامسإ نيدلا دامع دمحم اضيأ رظنيو . 1582 ص . هسفن عجرملا - 4

 . 92 ص . عمتجملا ةآرم لافطألا

 .1858 ص٠ء.هسفن عجرملا 5

 .184 ص .هسفن عجرملا 6

 .155 ص.هسفن عجرملا 7

 .94 صضص٠.هسفن عجرملا 8

 .103 ص.هسفن عجرملا 9

 . 15 ص ؛:تاراشإلاو تاوصألا . فوتاردنك - 0

 ت 89 تب



 دنع يناسللا ماظنلا باستكا لحارم : عبا رلا ثحبملا
 . لفطلا

 لفطلا دنع يتاسللا ماظنلا روطت : الوأ

 د ةيناسنإلا ةفرعملا لوقح نم بصخلا لقحلا اذه يف عارجإلا ادهل ةيرظنل ةدعج رملا نوت ةازراب تاظحس كالث يف.تاريسفتلاو ءارآلا هذه سجتاو حولعج لئلا دنع فل ال حز نود مهلعج لفطلا دنع ةغللا باستكاب تايناسللاو سفنلا ءاملع مامتهأ نإ ظ

 9 - ٠
 : ةيلاتلا كتفأدن رظنلا يف ثرالثلا تاطحملا هده ىدبس , ٍَ 0 2 1

 ملعتلا ةيرظن -|

 أ ساسأ ىنبنت ةيكولس ةيرظن دوجو ةيناكمإل ةيضرألا تايه يتلا ثاحب ىهو٠ ةيلوألا هثاحبأ (1/1/36501) نوسطاو رشن نأ ذنم يأ ؛ انا | نم ءادتبا ةرصاعملا ةيناسنإلا ةفاقثلا يف حوضوب تير د رع و تنانك . ةيناسللا تناسسا ردلا لاجم يف دليفمولبو رئيكسو نوسطاو ناش دييكولسلا دنع فولأمو عئاش وه امك ةباجتسالاو ريثملا ةيلأ ىلع اساسا مئاقلا ىكولسلا ىحنملل ةيفرعملا ةيعجرملا ىلع ةييرظنلا هذه زقرت ئ
 ىبع ٠

 طظحالملا كولسلا ةسارد ىف يبيرجتلا سفنلا ملع ثحبم رصح ةرورض -1

 . هاوس نود
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 . رهاظلا كولسلل ةرشابملا ة نخحالملا ىلع زيكرتلا ةرورض - 2

 ' : لثم ةبرجتلا ناديم نم ىئرخألا .ءارالا ءاضقإ - 3

 , رص م بح اكول ءارآلا أ

 .ةيهفرعملا تايرظنلا - ج

 ريثكتتلاو متاكلا : ناوغيانكحبم رشف دق حومشاو ناك ليبسلا اذهب يفر
 : ةيلاتلا رصانعلا هنمض

 : ينمالكلا تَدِحّلا يف. ىلقعلا بئاجلا .دوجو ىف -
 ؛ هنن ةرثأل بك ةيقس رو __عللا راتعا 3
 . ةكرحلا ضقات:مالقلا وه رس لا ه3
 . تاداعلا نيوكت ءوض يف يظفللا كولسلا ريسفت - 4

 ثادجالا ةباجتسألاو ريثكملا نس ةقالعتا ميعاللا زيذوتلا لاكمإ 4
 (]1) لا زتبتتالا

 اه ردصي تاباجتسا يكولسلا ريسفتلا رظن ةهجو نم ةغللا نإف انهه نمو

 يظفللا كولسلا لكش ذخأت « ةئيبلا زفاح اهفيكي ام تاريثُم ىلع ادر ملكتملا

 رظن ةهجو رئيكس مدق ناشلا اذه يفو . ةرشابملا ةنياعملاو ةظحالملل لباقلا

 : ىري وهف . لفطلا دنع ةغللا باستكا ةيلمعب قلعتت ةصاخ

 اهدوجو ومني ىرخألا تاراهملا نم اهريغك ةراهم ةيناسنإلا ةغللا نأ 1
 . أطخلاو ةلواحملا قيرط نع لفطلا ذقع
 . (زيزعتلا ) ةأفاكملا قيرط نع يقترت (ةغللا) ةراهملا هذه 2

 :ردحيعتلا وأ ةأفاكيلاب بحت مقااذإ ةناهملا هه مدعتتا- 3

 لثمةديدع كالامتحا نم دعا ىف ةيوعنلا ة راهملل ةصاسملا ةافاكملا 4

 وجل يوب سس دج 21
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 هج جيم 2

 خام همي 1س تصلي سمت سس .س اح أ -

 ع

 كا كم سس

 و ورسخعألا وا راهلا ولا هم همس فلا اتجنن وم 8 7 تمنت جباتلا

 . ةيمويلا هتايح يف هنومزالي نيذلا

 تاباجتسالا راركت زيزعتل ةيرورض دعت قئارط ثالث نيب رنيكس زيمي

 : ىلصا وتلا هماظنل ةياستكا ةلحرم يك لفطلا 55 ةيظفللا

 وأ راركت ةروص يف ةيقطن تاباجتساب لفطلا ظفلتي دق : ةلوألا ةقيرطلا

 كلذ لعفي نإ وهو . هب نيطيحملا صاخشألا نم اهعمسي تاوصأل ديدرت

 زيزعتلا نس ابغوت هلأ نيرخآلا ةباجتسنا نؤكتو . اهيكاحي وأ « اهدلقي هناف
 خاقكأب نزتفقت امدنع اهتلالد ذخأت يتلا هتغل 0-5 نيوكت ىلع ةدخاسي

5 

 تاروسصألا ريظت تمح» بلظلان ظفنقلاا ةكقاع ىف ىلجتت : ةيناثلا ةقيرطلا

 8 0 3 2 َ ! 5 ١ 1 مع . ى عا ار 9 َ

 . نيدخالا نذل  ىنعمب اهضطاس راب يهنتل من هينا وشع ةقيرطب نلعفطلا دنع

 ب ا 5 تأ < 2 للا ع ا ١ ص ه١ : 82 , رن ةورشوإ 5< ٠
 ىِب رص لس كلذ ملنل و ٠ ةلماكلا هبضفلل ا هيلاشنسل كَ يف زبلنتل .٠ هتلاتلا هس رضلا

 33 : .- 5 د .٠ هم هه 1 0 9 5 م 1

 (2) . هيلإ راقملا ءيشلا روضح دنع ةداع ةياجنسالا هذحي نوكتر ةكاجملا

 نم ةيفرعملا اهلوصأ دمتست اهنوك ثيح نم « ملعتلا ةيرظن نإف كلذلو

 نم هريغك ايكولس ارهظم مالكلل يلعفلا ءادألا ربتعت ٠ ةيكولسلا ةعزنلا
 جردني ةغللا باستكال اهريسفت نإف ةمث نمو . ىرخألا ةيكولسلا رهاظملا
 . ةفلتخملا تاكولسلاو تاداعلاو تاراهملا باستكال اه ريسفت نمض

 :يلي اميف ملعتلا ةيرظنل يريسفتلا لاجملا رصحن نأ « ذئنيح « انل نكمي

 يناسللا هماظن باستكا ةيادب يف لفطلا اهردصي يتلا تاوصألا دعت 1

 ه لفطلل ةيكولسلا ةليصحلا نمض عفت تاباجتسا

 تم

 5 ا ١

 ١ 5-2 5 1 ١ ١ 3 ١

 ءفخ َ 6

 اهي ظفلتي د ىتلا تنا وصاألا نةذدش نا ءابالا أ ردي امدنع بسير
 سنج نم لفطلا

 0 1 10 ٠ 1 0. 3 . 2. ميه 6. 0.

 .٠ يضفلتلا دييأتلا قيرط نع اهزيزعتو اهميعدتب نوموقي ٠ ميسعل

 .٠ تاوصالا كاردا ىلع ارداق -حجصي-نتحتلا يتق” م عب

اخب ىدبتت يتلا زيزعتلا ةيلمع رمتست 4
 در 2 ةاحاس' يف هص

قنيرص نع مأ « هبلط ةيبلت قيرط نع كلذ ناكأ ءاوس لفطلا هب ظفلتي
 

 انيعم اظفل مدختسي امنيح لفطلا حاجن ززعت يتلا ةيظفلتلا ةباجتسالا

١ 
 + اهيحتنه افاةختما

6 

 ل
 1 1 أ 0 هوز ص ء6

 اهاوس نودو ةقيرطلا هدفنا 5
ملعتلا ةيرظن بسح ٠

 تل يدل ٠ 

 (3] :بيكازتلاو تاملكلإ و تاوصالا ؛ هتغل نوكت يثلا ةيناسللا رصانعلا

5 ١ 

 ا ا “كل |! : َ 8-- 1 ا

١ 
م الماع دعي زيزعتلا نا وه ءدسيح ؛ حضاولا رمالا

 يي اساساو امه

 ريغ + .لفطلا دن ١١ دقي ةيلك كلذ: هرم ىف
دنع ىناسللا ءاقترالا

و هنأ ريغ ؛ لفطلا 
لذ نم مغرلا ىلع

 ] ل ك

ا نم هاوس نود هيلع لوعي امدنع هتيلاعف ضخ
 بهل يتلا تاردقلاو لما وعل

 دخاصلا منهأ نوب. لقظلا تح ناسلل يدعاوقلا ماظنلا لامتكا ىف لاعف رثأ

 دمهسي ىربنا نيح يكسموشت هيلا هسهذ اه كفا اذه يلق أ نا ثا كلا

 بيغت اهنإ ثيح نم ؛ ةصاخب ملعتلا ةيرظنو ؛ ةماعب ةيكولسلا :ةم رلقتلا

 : ْن ١ 20! و ا 0 : ٠ 5 . ف 6 م. - ٌ

مي يتلا ةيلقعلا تارردقلا
جت يتلاو ؛ لفطلا اهكلت

 وقح ىلع هغلل مدختسي هلع

 كيلقت قيرظ نع مت سيَلو ؛ عادبا
نلا مهوتت امنكأ رابقلا دل

 ةيرظ

 4١ يا
 1 ' نع ولسلا

 تحابلا همعزتي يناسل رايت ةيكولسلا ئدابملا باحر يف أشن دقلو

 ةصاخب ةيكولسلا ةيرظنلاب ارثأتم ناك يذلا دليفمولب يكيرمألا ىناسللا

 دليفمولب اهطقسأ يتلا راكفألا يهو ؛(8 .ل/6155) اهب لاق يتلا راكفألا

 . ةيوغللا ةرهاظلا عم يملعلا لماعتلا يف ينارجإلا لاوتملا ىلع

 2,931 دس



 و 5 كك

 هيعمل ا يح يل تسمع

 سمو سوس سو وو مم سس ميسم سمسم ل مج جس د تسمو دمع جعجع ؟تووح .وات ةدؤجعح

 2 لأ زن نم وم وم وس م محسس

 ري حلا ع عي

 دمتست يتلا ةعزنلا يهو . ©701051ل يكيرمألا
 2-----35--- دهس همم سس

 ع يع حمم

 : نيتماعد ىلع دليفمولب دنع يوغللا ثدحلل يكولسلا ريسفتلا زكتري

 . ةلاهشسالاو ديثنلا
 اقسم ايف تسبب يتلا بلرسلا ىتح هاي يافا عي 6 ىرخالاو

 .ميموهفم ىلع ءانب ايلآ اريسفت يوغللا ثدحلا

 ةيلخادلا: لفاوعلا نع

 ة لالس فنصي نأ د ليفمولب لواح روصتلا اذه ىلع ءانب
 ىوفغللا ءدحلل ةيلعفلا ةش رامملا يف ةباجتسا ريدم بقاعتلا
 مقيما مقلي ةاهيجا وه ةلاح يف :يصخش نيب يئانث بقاعت لكش ىلع
 نم ةباجتسما ىضنتقي اريثم لوألا نا د -حدضي ثيحب . بوانتلاب رخآلا
 : 1 ضتقي اريثم ىناثلا ةياجتسا حبصت من .ينانلا

 : مداكلا ةلسلس ناوكتت

 ادكهو ٠ لوألا نم ةباجتسا .ىسصنقل

 كتي تحبس :ةئاكتتتلا بسحا روق

 ثادحألا نم ةيبقاعت ةلسلس يف رمتسي هنأ ريسفتلا اذه ىلع ذخؤوي ام
 . فئازلا لالدتسالاب ةداع تعني ام كلذو . ةقلغم ةرئاد لكش ىلع ةيمالكلا
 ريسفت نع نيزجاع يملدالكلا ثدحلل ةيلعفلا ةسرامملل روصتلا اذه انلعجي
 0( نيعم رينمب قبست ال يتلا ةيظفلتلا ١ تاباجتسالا

 ةيوغللا ةيرظنلا - ب

 0-2 رسل اهمسزتو يح ةيلقعلا ةعزنلاب ةيرظنلا هذه قلعتت

 دع 5984

 ةيرظنلا لوعت . تراكيد فوسليفلا دنع ةفولأم يه امك ةيلقعلا ةفسلفلا

 ينلا ةيلقعلا تاردقلا ىلإ رابتعالا ةداعإ ىلع تايناسللا لاجم يف ةيلقعلا

 يفهو ؛ .ىرخألا تانئاكلا نم اهب زامني هلعجت يتلاو ناسنإلا اهكلتمي

 . ةيكولسلا ةعزنلا ىدل اهبييغت مت يتلا تاردقلا

 نأ اهاذؤم ةملسم ىلع :لقطلا ذنع ملعتلا ريسفت يف ةيرظنلا هذه زكترت

 هدهو٠ ةينهذ ةيبيكرت جدامن كلتمي وهف « ةغللا لامعتسال أيهم دلوي لفطلا

 يه تآيلكلا هذه نإ مث « رشبلا دع ةئوحللا تايلكلا نوكت يتلا يه جذامنلا

؛ نيعم غمتجم يف لفطلا ةغلب ةصاخلا ةيبيكرتلا دحاوقلا لكشت يتلا
 يهف 

بيكارتلا ليلحت ىلع هدعاست يتلا ةيلوألا ةيافكلا لثمت
 مش ٠ اهعمسي يتلا 

 حمست يتلا يه ةيفيكلا هذه . مألا هتغلل يدعاوقلا ماظنلا ةغايص ةداعا

 (8].ليق نم اهنسمو مأ ةيينكرا ىتريب قلاب لقاملا

هذه. صئاصخ لامجإ .ذئنيح : انل نكمي
 : يلي اميف ةيرظنلا 

 . .كولسلا نمصض نمكت ةيلقع ةقبقح كانه نأ يكسموبلتا ىف وست 1

 ٠ هنيعم دعاوقب ةينمض ةفرعم هءارو مالكلل يلعف ءادأ لك يف خي 2

 نم ديرف يلقع ميظنت يه . هاجتالا اذه رظنا ىف.+.ةيتاسنإلا ةغذلا 3

 11 لف هي لبد يدقق: ةدسي يت رهظم يهف ؛هعون

 ميكفتلا

 ٠ مألا هتغلب صاخلا يدعاوقلا ماظنلا ءاقثنا قيرط نع . لفطلا د

 ؛ لبق نم اهعمسي مل ةديدج بيكارت رث لامعتسا يف عادبإلا نم.اغون رهظي. نأ

 تناك نإو ىتح نورخآلا اهمدختسي يتلا بيكارتلا مهف يفو
 ريغ ةديدج

 نا وسع

 ت5



 لاجم ىف نجحافب اهب ءاج يملا ةيسبيسأتلا راكفألاب هيرظنلا هده قلعتت

 ض راعتت هقاولا يف تناك نإ ةيرظنلا هذهو ٠ افطلا دنع ةغللا ملعت ربسفت

 ةصاخب . يكسموشت اهب لاق ينلا ةيلقعل ا ةيرظنلل ةيركفلا تازكتر رمْلا عم

 تقولا ىف يهف ٠ ةغللا دلعت ىلع دعاست ةثوروم تاميظنت دوجوب لوقلا

 ري عة

0 قفتت 2 هةهسفن
 7 منهم هاوحاو ةدع 

لق ' را ةيوطنل دنع صضفرت - ا
 ا تلاع 

 قه اف ردق ةيضأ رشا ةنمع دل ةفقللا تاستكا يِجايب يريد 2

 فزأأ لع 5 و هب اا 0:
 كنيقيت ةمئاق :فلناذ م ©ل د3

 5 ةاوسح بقه جادؤ اف ١ مداكلا جاد
 0 ى 5 بك

 هلا ١ "كمن كن ل ١١ ل 0 3 هق وطنم تاأض ةفلم

 ١

 كوأ د قو يبت عانم اللا 9 22 اي ةيوغللا ةنافكلا ين

 ٠ ةيجراخلا ةئيبلا عم لفطلا لعافت: ساسأ ىلع اهميظنت داعي مث ةيلخاد

 5 و هنا 6-50 نيل ةيلخ اد ع ِظ ٠ داوجتو ع ىجانوب تنقع 1 هاا - 4

 تايلكلا لكتب ضذنلا يدعا وفلا ماظنلل جداصن دوجو ئف تسسلم وُشَت عم

ادوجو ينعي امنإو . لفطلا ١ع ةيوغللا
 هدنع يرطف يأ تهلك 

 مادخت ال

 عم لفطلا لعافت قيرط نع أشنت ميهافمب طبترت ىتلا ةيوغللا تامالعلا

 ةلحرملا يهو .٠ هتايح يف ىلوألا ةلحرملا ذنم ةيعامتجالاو ةيعيبطلا هتئيب

 (8) .ةيكرحلا ةيسحلا

 .| ا ١ .اةذلأ 1 7 0

 نيابتب !اهنيابتو اهفالتخا نم مغرلا ىلع ٠ تايرظنلا هذه نأ انل نيبتي

 تب 96 ب

 جاكي

 ةيضرأ نوكت نأ اهل نكمي . اهرطؤت ون يتلا ةيفسلفلاو ةيركفلا ةيعجرملا

 ةيلماكت ةرظن د دوجو ةيناكمإلا
 ٠ لفطلا دنع ةغللا باستكا ريسفت يف

 لفطلا دنع يناسللا ماظنلا لامتكا لحارم : ايناث
. 

 . يتوصلا ىوتسملا أ

 اده يف يناسنإلا دوجولا مزالت ةيوغللا ةرهاظلا نأ وه هيف بيرال امم

 هدادهت لاب رطيطم ؛ تفهلكفش ا يبايع سف ناسنإلا ْنآل 3

 وهف ؛ هيعامتجالا ةديحلا ىلا هرارطضال باطخلا لإ يسفتلا و

 داق نيب ليعااوقلا ةيلطع قيقا ةحادقلا و كيسا ناقل اقل ل

 تناك امل " + تسلا ذه يف (ه418) افي قردا لوقي . يرشبلا ءمتجملا

 ةكراشملا ىلا اه زارطضال ةرواحملا ىلا ةجاتحم ةيناستإلا ةعيشلا
- 0 

| 
 3 ا ا

 هتنل حق 9 كلذ وللا ©هل

 7 َُ مدمس ا 3 , : نأ م
.6 

 ا تثعبنا 6 ٠ ةأاكمعلا 3
 ردح

 ودب ب
2 

 ىم نب _ِ ٠
0 

 عبصقت تالان قلاخلا .دنع نم تفقفوو ٠ .توصلا مادختلا ىلا ة

 (7) ' .رثأ نس سفنلا يف ام ىلع ١ لديل اعمب اهبيكرئو فورحلا

 ةدهل يرشبلا ردصملا ناسنإلا ناك توصلا ناك دوجولا ناك ذنمف

 ةراضعلل يداملا ,لماحلا وه. توضلا نآل الا كلذ . قاك امو هب ذ ها فلا

لأ نآل ؛ ةيسحلا هتعيبطل ارظن ةيناسنإل
 تاوصأ هرضوج يف ناسل

0 سلام تاوبضألاو
 

ىعمس رثأ هنأي َت وصلا تعنب
طمو ةرمتسم ةبذيذ نع ختان 

 نم مسجل ةدر

يح نم يعمسلا رثألاف ؛ ءاسحألا
تني ةيئايزيف ةرهاظ وه ث

 . ةطساو ربع لق

 ا 0



 لصاوتلا متي كلذبو ابلص وأ الئاس وأ ايزاغ اطيحم ةطساولا هذه نوكت دق
 (10) . ةيغالبإلا ةيلمعلا ققحتتو

 انل نكمي ةفظخم لحاارم تاذةبكوم ةيلمع ةرهوج يف لصاؤتلا دعي
 : ىلي اميف أاهرصح

 ناسنإلا دنع قطنلا زاهج ة ططاسوب تاوصألا ج جاتنإ : جاتنإلا

 ثدحت تابذبذ لكش ىلع ريثألا ربع تاوصألا لاقتنا : لاقتنالا -
 . ءاوهلا يف تاجومت

 . ةيقوصلا :جاومألل نذألا لابقتسا : لابقتسالا-

 ةلحرملا يف مهسي . ناتيجولويزيف ناتلحرم ةشلاثلاو ىلوألا ناتلحرملا
 ديرك ار كل يرحم اا زاهج و خملا ىلوألا

 ْ 7 يووضعلا هيبيك رثب عمسلا زاهجاو 6 خملا ةدلادل |

 لقانلا | طسب_وولا نو د منعت بيسحف ةيناي زيف هلذح رم يهف ةيناثلا ةلح وملا ايها

 . ةيوغللا تاوصألا جاتنإ ةيلمع يف يساسأ رودب يبصعلا طاشنلا موقي
 : ىلاتلا بيترتلا يف هلاجم رصح انل نكمي يذلا رودلا مو

 جراخ ىلإ هدرطو نيتئرلا ىلع زجاحلا باجحلا طغضب ريفزلا جاتنإ -

 . ةيفنألاو ةيومفلا فيواجتلاو تارمملا قيرط نع م
 حاتفنالاب وأ , ةزمهلا جتنتف امات الفق ءاوهلا رمم لفقب ةرجنحلا موقت - 2
 نييتوصلا نيرتولا رتوت دنع ليلقلا حاتفنالا وأ ٠ سمهلا جتنيف يئزجلا
 . رهجلا ثدحيف
 تاوصألا جاتنإل ة ةرجنحلا ةقطنم قوف ىخارتيو قلحلا سيخ لذي بت 3

 .ةيقلحلا
1 

995 

 58 أ 5 ' 3 2 5 ٠ 5 و 5-3

 . ةيفنألا ثاونصألا جات جاتنإل

هبرقو مفلا يف هعقومو ناسللا ةكرح - 5
 ١ جاقنوأ مالا عام ءازجأ ضعب نم 

 ميملاو ءابلا جاتنإل ةرادتسالا وأ جارفنالا وأ سمالتلاب نيتفشلا ةكرح - 6

 : نيترمز ىلإ ةيوغللا تاويصألا دسقتت

 (ا/هال8اا68) ةفتئاضلا تاوبضألا ةرمز

 (6065065) ةتماصلا تاوصألا ةرمز

 : ةحتلاسلا تاوصألا د

 ةعيبط يف ةتئاصلا تاوصألا اهب زيمتت يتلا ةيصاخلا لثمتت

دكت نيقرلا ينأ تنفسي يذلا :كفاسملا ىرسللا ىلغفلا نادل
 عويرشم 

 نا نود يعيبطلا هارجم يف سفنلا رمي ثيح « نيتئرلا نم ءاوهلا

 يه تئاصلا توصلا اهب زيمتي يتلا ةفصلاف « قئاع يأ هليبس ضرتعي

 ةيوضعلا زجاوحلا نم هارجم ولخو « مفلاو قلحلا يف سفنلا رورم ةيفيك

 امك تاكرحلا يه يبرعلا ناسللا يف تئاوصلاو ؛ هليبس ضرتعت يتلا

 اهرئاظنو ؛() ةرسكلاو (0)ةمضلاو (3) ةحتفلا نومدقألا اهيلع حلطصا

 . ءايلاو واولاو فلألا ةليوطلا

ضراع يأ نم يتوصلا .ىرجملا ولخب اهاوس نم تئاوصلا زيمتت
 «يوضع 

 : ةيلاتلا لماوعلا بسح تئاوصلا فنصت دقو

 س9 عع
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 تاي

 . قظللا ءاضعأ عاضوأ - 1

727777 
 . .تاوبصلا نرسهج ىلع عانضطعألا نكح لمع 6.3

 : يه تتاوصلا فينضصت ىف ناتيساسأ ناتلاح كانه و
 اس

 : مقلا .لخاذ ةانلللا غش ال
 نيصكحشششاا كل ق# 5

 اف وحل طيش وأ كنحلا ةمدقم وحل ناسللا نم ىمامألا ءز ]| عفترا اذا
 رم
 د

 ١

 , ا ةيمام الإ :ةقئاصلا قا وصألا ثدحت مفلا

 ةتئاصلا تارووجسصألا تنطق قانحت | ةرخؤم يف

 نيتلّزنملا
 -- (26153185) ةيزكرملا

 ناسللا خمحجل ادا و

 1 :(6مملقن18زناققز ةيفلخلا ة

 ةطس وعتملا هنا وصلا :يدكُي نيتقباسلا

. )/ 62015 
 0 0 دم ناسللا لأ انا 7

 : 0 تدماق اذا َّو

 :تفشلا تذختا اذإو .(8500188) ةريدتسملا تناوضصلا دل ةرشنم

 . ةجرفنملا ةيمامألا تئاوصلا - 1

 . ةريدتسملا ةيمامألا تئادوبضلا

 . ةجرفنملا ةطسوتملا تنئاوصلا

 : ةريدتسملا ةطسوتملا تّناوصلا.- 4

 .٠ ةجرفنملا ةيفلخلا تئاوصلا - 5

 .ةريدتسملا ةيفلخلا تئاوصلا

 ؛ تاغللا عيمج يف ققحتت مل انهه اهاندروأ يتلا تافينصتلا هذه نأ ريغ

 (1) . الإ سيل ةيسايق جذامن نوكت نأ ودعتال يهف

 تا 100

 ةتماَشلا”تآوْضألا 5

 رجاوح ءاوهلا ضرتعت ذإ ؛ اهب قطنلا ةيفيكب ةتماصلا تاوصألا ديمتت

1 
 ا 7

 رمملا ربع هرورم ءانثأ ةيوضع
 دن نا انل نكميو . يقوصلا

ناكم سحقا. ]
ضعأ لمع لحال قطنلا 

 هيفيكو قطنلا راهج ءا

صلا ةاسحححتلا
خملاب بنا وجلا ذ 2 و ٠ تو

 مماصغ) يتوصلا جر

 ٠ (311'0ءاناو وهم

 او 7 ءلأ قئاعلا ضصحفتن د

 .([08916 0' 3606© /1ل"ع) هلافقا

 زايتجا قفارت يتلا ةصاخلا ثاد دحألا َة هنياعم 3
 قئاعلا

- 

 ةفرعمو يوضعلا

 وس 3:11'0ءانا34100 ) ةتماصلا تا وصألاب ظفلتلا ةبفك
 5 1 د 2 مق

 تماصلا توصلاب قطنلا : اهقرغتس د يتلأ ةينمزلا ةدملا سايق - 4

أآلا نأ هيف بير ال امم
ذخأت امنإ و اًئيش ينعت ال اهتاذ دح يف كاوص

 

وأ فيلأتلا قيرط نع هيف درت ى ىذلا .قايسلا قم اهقلالد
 سكعي ي يذلا بيكرتلا 

 لفطلا اهردصي يتتا تاوصألاف ؛ عمتسملا ملكتملا دنع ةيهألا# روس

لد يأ نم ةيلاخ نوكت هتايح ةياو
 لعافتي لفطلا أدبي امدنع نكلو « ةلا

 لوحتت يعامتجالاو يعيبطلا هطس
 ىإ ةغراف ءاضوض قم هقاوصأ

 قيرط نع الا اساسأ ىتأتي ال اذهو . ةنعالابا ناس
 يتلا ةيلقعلا تاردقلا

م اهب زيمتي يتلاو ناسنإلا اهكلتمي
 يتلا تاردقلا يهو ٠ ىرخألا تانئاكلا ن

 صعب تلصوت دقلو . ةيسحلا ةيبصعلا زكارملا يف ةصاخب ىذبتت

 : ةيلاتلا قئاقحلا تابثإ ىلإ ةيحيرشتلا تاسا ردلا

/ 

 هج 1001



 . يوفقلا صفقلا يف يرصبلا يسحلا زكرملا دجوي -1
 . هيلا صققلا ىف عمسللا ىسحلا قكرملا هجوي- 2
 رومعشلاك يرادجلا ضفقلا يف يمسجلا ساسحإلا زكرم دجوي- 3
 !4) . ملألاو ةدوربلاو ةرارحلاب
 . ءاحللا وأ ةيخملا ةرشقلا نم ىهبجلا صفقلا يف ةكرحلا زكارم دجوت - 4
 قش دقن مو سالو # رمكلا ءايصعأي ةصاكلا قتكارعلا دحوت - 5
 ةبسن (8/0628) اكورب ةقطنمب ةقطنملا هذه تعنتو . يهبجلا فِيلتلا
 صضعب دنع ةداع تعنت امك .٠ اهفشكتسا يذلا فورعملا حارجلا بيبطلا ىلا

 ىف دجاوت . ةيكرحلا ةغللا ةقطنم وأ ؛ يمالكلا يكرحلا زكرملاب نيسرادلا
 ؛ ناسنإلا دنع قطنلا زاهج ءاضعأ تاكرح يف ةمكحتملا ةوقلا ةقطنملا هذه
 . ظفللا ةيلمع فقوتت ةهاعب زكارملا هذهلا :ةنوكملا ةجسنألا تبيصأ اذإف
 . قطنلا ةيلمع ءانثأ سابحناب ملكتملا رعشيو

 ىتلا تا وصألاا جاتنإل ير ورض زكرم مالكلل يكرحلا زكرملا ن 'نإف كلذدلو

 فار ءنجيلو - ناسنإلا دنع قطا زاهج ءاضعأ ةكرحل يسح رْثأ يه

 ةهجلا يب و ٠ ينيميلا صخشلا دنع غامدلا نم ىرسيلا ةهجلا يف ةيكرحلا

 (15). يراسيلا صخشلا دنع ىنميلا

 الإ كلذ ناك امو , يوغللا عقاولا يف ةيلمعلا هذهل يلعفلا جاتنإلا ققحتي ىتح
 : نينثا نيلماع ىلع زكترت ةبكرم ةيلمع هتاذ دح يف ظفلتلا نأل
 . ينارعلا اماكتت

 ةيسحلا زكارملاو لاسرإلاو لابقتسالا كلاس قي ماسلا ظئازتلاب كتقر

 : ىلاتلا وحنلا ىلع كلذ ثدحي . ءاحللا يف ةيكرحلاو

 ت13

 يح

 | ريفا <... ك5 رو

 1 ب اينما ةاوسللا ططتجإ بوس يس ا

 0 6) ( ةملكلا ل

 0 م تاكردملا هذه لضفب اهتلال د ةملكلا ذخأت
 ع تلا هيي -ِ 8 ضم 2 عر : - .٠

 كمال لالا رب مدلل وروسلا دفع طدحشب لب للا
 . يرثللا

 نياديعا ىلع ,يئاسللا هماظنل يتجولوتفلا: نوكملل هباستكا ىف .لفتعلا .دنقعي

 ْ ' نينا
. 0 . 4 

 5 ددحم تفو يف لمتكت يتلا ئدابملا نم ةعومجم لفطلا كلتمي : امهدحأ

 ظفلتي ام ىلإ عامتسالا ىلع ئدابملا هذهل هباستكا يف لفطلا لوعي : رخآلاو

 (17] هريغ هب ظفلتي امو وه هب

 يدلا ناسللا تامينوف يف لفطلا اهكلتمي يتلا ىلوألا ئدابملا لثمتت

 مالكلا تاوصأ ىلإ هبتني نأ نم دبال اهملعتي نأ لبق نكلو ؛هملعتي

 تاوصأل ايناث عمتسيو « اهب ظفلتي يتلا هتاوصأل اازأ عستسيف فيجراقلا

 تاوصأ هتايح نم ةينمزلا ةرتفلا هذه يف هيلإ تاوصألا برقأو ١ نيرخألا

 : ةمأ

 هسمنلاد ةقيرطب تاوصأ ةعومجم راركتب ىرخأ ةلحرم يف أدبي مث
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 سس 8-1 . : ب د ه5 و مها اصلا 00

 رس 14 درر ام همها دعب علمتم كلاي داع ى ١ ناكل ٠ ءكببترو

 زفطلا همنعس ل 0 ا

 تا اوي نكست يح مك تيد تئقاكل كلا ياي 50000 دبش دف ملا 0 157 5

 تك

 (18 ]) :فعب انميق دنع

 ةتماصلا تاوصألل لفطلا باستكا - 3

 : يلاتلا وحنلا ىلع لفطلا دنع ةتماصلا تاوصألاب ظفلتلا ومن

 ءابلا توص 1

 أ دلإ يدهيه ئاقثراو يجولونفلا نوكملا روطت يف لمأت ىندأ نإ

 لماع ىلإ دوعي كلذو ءابلا توص وه ماظنلا اذه يف رهظي توص لوأ

 امكحنم ءاقتلا ناتفشلا يشتلل يبل قطنلا دنعف ىلوألا :ةجرتلاب يوضع

 ىلفسلا ةافشلل هيجراخلا ةفاحلا ن وكت :ثيحب ىلضع طغضن ت داوصلا ليكشتل

 بهي نتفشلا ةكرخ ةراهم باتكا فلا عيطتسيو . ايم ةافشل ةقصالم

 ةييليتح ىلا دوعي كلذو يقطنلا زاهجل اهجلا نم وضعلا اذه جضن يف ريكبتلا

 (19) . ةعئاضرلا .صاستبألا

 نونلاو ميملا توص ب 2

 ا نوح للا كتي
 كاس

 و يأ و قابطنالا
ا تطيل رغنلل نأ ريق « مايل

 بم هول

 تا104 ت

 جرخملا ىلإ نونلا توص بسنيو . ىرخألا نم ةدحاولا نيتفشلا بارتقاب

 . تف -رسط -لاحعسصتا دنع -قوقحكي يدعلا(مم 5 3176613176) ياؤتللا يا

 . ايانتلا لوف يهشو : ةثللاب ناسللا ة هةمدقم وأ 3 ايلعلا نانسألاب ن

 لحارم نيم ىرشأ ةلحرم يف يتأت اهيلإ انرشأ يتلا ةعومجملا هذه دعب

 بسنت يتلا (ءاتلاو لادلا) ةعومجم لفطلا دنغ يتوضصلا م اظنلا باستكا

 يذلا ءافلا توص اهدعب ثدحي مث . يوشللا ينانسألا جرخملا ىلإ اضيأ

 ةفشلا لصتت امدنع ققحتي يذلا ينائسلألا يوفنشلا جزطملا ىلا هسسستي

 . ءاوهلا ىرجم يف قييضت ثودح عم « ايلعلا نانسألاب ىبلقلا

 دنع يتوصلا جردملا لكشت يتلا ىرخألا ةعومجملا يتأت كلذ دعب

 تاوصألا نأ وه ماأقملا اذه يف هيلا ةءاميإلا انل نكمي ام نأ ريغ .لفطلا

 ىلإ كلذ.دوعغيو ؛ ةتماصلا :تاوصألا رخآ يتأت ءارلا توص لثم ةيرئادلا

 مكحتلا يف ربكأ !زيكرتاو زثقأ ادهج لفطلا فلكي توصلا اذهب قطنلا نأ

 زامنيو ٠ ةلئاسلا ةيوثللا تاوصألا ىلإ بسني يذلا توصلا اذه جرخم ى

 ؛ ( بنرأ ) ةملكل لفطلا قطن ىف كلذ حالي دق . ركل ةفصب ريغ م

 اصامت اهطقسي وأ + امال .ءارلا ةداغ بلقي ةملكلا هذهب هقطن ءانأ لفطلا ن

 (20) [بنأ) ب طقق..ىفتكيو هقطن سم

ي يدلاو نيعم عمتجم دارفأ نيب اكرتشم انوناق يناسللا ماظنلا دعي
 حمس

 نكلو ؛ يوغللا عمتجملا دارزقأ نيب ةكرتشم ةركاد لكشي وهف ؛ لاصتالاب مهل

 :؛ ةدحاو ةعفد لفطلا هكلميال « ةصاخب يتوصلا ماظنلاو ةماعب ماظنلا اذه

 هذه نمو . فولأملا هلكش ىلإ لصي ىتح ةددحم ومن لحارمب رمي امنإو

 : يليام لحارملا

 ت1 005ه



 خارصلا ةلحرم 1

 كلذ لنثمتيو ؛ ةرشابم داليملا دعب يعمس رثأ لوأ لفطلا ثدحي

 ةداع تعنت يتلاو لفطلا اهردصي يتلا ىلوألا ةخرصلا يف يعمسلا رثألا

 ادب راقطلا نأ يلع ةعلال ةلالد يه ةقيزصلا وةعز + هكبملا خوي
 هبشي اتوص ثدخحي داقكي يسشننلا زاهجلا يف

 ريسفت يأ .ءرمألا ةيادب يف ؛ . ةيلمعلا د ٠ (يإ) ل (هأ) امدح نيل

 اهتفيظو نأل كلذك كلذ ناكو . ضحم ةيجولويزيف ةيلمع اهنأل يجولوكيس
 هريثم سكعنم لعف انهه قه. يدينا + نيمقتللا يبس تناذناب ةلكءرملا قل نوف

 كلت يه ريشملا اذهل ةباجتسالاو . بسحف نيتئرلا نم ءاوهلا عافدنا
 اهيف عصي ىلا ىلوألا ةرملا يه اهنكل ٠ ءعيضرلا اهندحي ىتلا ثاويصألا

 لعفلا اذهلاو٠ تنأ وألا كا ردا وحن طع لو هدهو . هتوص ىلا لفطلا

 و ءاوهلا رمي امدنعف .سفنتي

2 ١ 0 . 1 ١ 
 ناوكت رمهالا هيادب لفصلا دنع خارصلل نساسألا ةفيظولا ناف ةمث نمو

 مسلح لاق بول دس رشا اذهب ذكاق كلذدعب مث ٠. ضحم ةيوضع

 يذازإ لعف ىلإ يدارإ ريغ لعف نم لوحتت يهف ؛ ةيلاعفنالا لفطلا تالاح

 ريغ ىلإ قيضلا وأ حايترالا مدع تالاحو . ةيذغتلا فئاظوب نرتقت امدنع
 رهشألا يف خارصضلا نأ تاساردلا نضعب تتبثتأ دقلو . تالاحلا نم كلذ

 بناجلاب ةقلعتملا جاعزنالا :تالاحب ةرشابم ةقالع هل نوكت ىلوألا ةعبرألا
 (21) . الإ سيل يوضعلا

 ةاغانملا ةلحرم 2

 ةيئاوشع اتاوصأ ردصي هتايح نم ىلوألا عيباسألا يف لفطلا أدبي

 تاوصألا هذه ثدحت « اقباس هيلإ انأموأ يذلا خارصلا بناجب ةضماغ

 يهف . اضيأ يئاوشع يكرح عفادبو ٠ يدارإ ريغ يلآ لكشب ةيطابتعالا

 - 106 ب

 لصا 2 دس قيققحت لئلا هين ىبخؤتإإ اوهلو ابعل نوكت نأ ودعتال

لواحي طقف امنإو « هتالاح نع ريبعتلل
 '؟ يتوصلا ثدحلا ةسرامم اهل اسوي 

يتلا ماخلا ةداملا اهتاذ دح يف نوكت ةيئاوشعلا ةيتوصلا لاكشألا هذه نإ ذإ
 

صألا ثادحإ يف لفطلا اهدمتعيس
 . دعب اميف ةيوغللا تاو

ا ماظنلا باستكا لحارم نم ةلحرم : ذئنيح « ةاغانملا لكشت
 دنع يتوصل

قمب أدبي يتوص راركت ةروص يف رهظت لفطلا
 ل, سيبو(. اذ ط

 ىري نم. مهنمك ؛ اهتودح ةرتفا ذيدحتا ىف: نوسرادلا فلخا دق . كلذ نم

ت دقو ؛ ثناثلا عوبسألا نم روهظلا ىف أدبت ألا اهحمالم نأ
 ىلإ رخآد

 ,( )|ةئفاتلا وأ عباسلا عوبسألا

 أدقب عبارلا وأ تلاثلا رهشلا يف لفطلا نأ تاسا ردلا ضعب تتبثأ دقو

 نم ءادتبا مث . نييتوضلا نيرتولا ىدص هيجوتو ءاوهلا

 دولا يح امقلا ىلإ لصت مش . ديج لكشب ةاغانملا

 يف مالكلا ةلحرم يف مدعنت نأ

 رمم يف همكح
 ب 1 نيفاسلا رهشلا

 031, ركع سلاحا

 ةاعانملاب خارستلا ةقالع د

نملاو خارصلا نيب ةنراقمب موقن ن اندرأ اذإ
 ' ياي ام دجن ةاغا

خارصلا ةرهاظ ولخت 1
1 نحللا وأ ميغتتلا ثم نم 

 

ةمغانتم ةمجسنم ةاغانناا نأ ن نيح يل
 ناحلأ يف 

وو ياجبل لألا-: 2
مألا نأ ريع ب 

شمل مس يف تاو
 

 ةاغانملا ةلحرم يف تاوصألا نا نيح يف . تاناويحلا دنع تاوصألا هبشي
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 تب ..هديوغللا- سف دلل !مليكشنل. هيل وألا ةداصلا- نووكت: ةبعطقم- تيا بأ

 تاجآاح مدخت اهنإف ةأغانملا آمأ « ايجولويب اضرغ خحارصلا ققحي -

 ةوطخ لوأ انهه نم يهف ؛ لفطلل ةينادجولا تالاحلاب قلعتت ةلجآ وأ ةلجاع
 . رضحتلا وحن

 5 0 ' َ مها دو " سلا 50 7 تي 4

 . هيجولويب ةرورض نع نيجتانلا جاعزنالاو رتوتلاب خارصلا طبتري ظ

 لفطلا مكحتي اهثودح ءانثأ ةيدارإ ةاغانملاو :. دارإ ريغ خارصلا - 5

 تن وسصألا راشتساو ةيييجرت ىلع ةرفقلا كتاطيق : ىفنلا هزاهج يف

 (24) .اهعامسب ذاذلتسالا قيرط نع هسفن ةيلستل ةجتانلا

 ةيئاقلتلا تاوصألا ةلحرم - 4

 نأ ؛ ناديملا اذه يف نيسرادلا ضعب اهب ماق يتلا كاسل لا تتبثأ دقل
 تاوصألا يه لفطلا ةايح نم ىلوألا ةلحرملا يف ةيغاطلا تاوصألا
 ذخأت امدنغ ةقماصلا تاوسصصألا كلذ دعب اهيلت. مث ٠ اهلاكشأ لكب ةتئاصلا
 . اديدحت رثكأ الكش. قطنلا زاهج يف شامكنالا وأ ضابقنإلا تاكرح

 قيقحت يف ةيساسألا ءاضعألا جضنو يجولويزيفلاومنلاب روطتلا اذه طبتريو
 ظ . ظفلتلا ةيلمع

 كاونصألا لم. ةينامألا تاوصألا يه اروهظ ةتياصلا تاويصألا كوأو
 (تءد) ةيوثللا ةينانسألاو (ف )ةينانسألا ةيوفشلاو (م ؛ ب) ةيوفشلا
 ةسرامم دنع اهب قطنلا ةراهم بستكا دق لفطلا نأ ىلإ دوعي كلذ رربمو

 تن 1008

 نيب ةجوازملا يف لفطلا أ ادبي مث . ةعاضرلا ءانثأ صاصتمالل لفطلا

 تاوصألاو ةتماصلا تا قسحألا
 ةهتناصلا

 ّةدع رورمدعبوء(ادءام. اب لم هقغن لكشت"جتلاجلزأزتماتتتا

م تاظوفلم نيوكت يف لفطلا عرشي عيبا
 ( 1413 ع سلع : اباب )لم ةئيع

ل لمتكي ىتح وحنلا اذه ىلع + نق رخآ عطقم ةفاضإب كلذو
 حيسنلا هيد

 (25) . هتغل هنتغل نوكي يذلا يعطقملا

 ديلقتلا ةلحرم 0

 هذه يف ظحالي ؛ لكفطلا ةايح نم سماخلا رهشلا نم ةلحرملا هذه أ ادبت

مت تأدب لفطلا اهب ظفلتي ناك ىتلا ةيئ ةيئاقلتلا تاوصألا نأ ةرتفلا
 ىلإ لي

 نم هاقلتي يذلا زيزعتلا قيرط نع كلذو ىفكمب بوصصتلا 6 تل

وصألا كلت رازكتب لفطلا علويف . هطيحم
 دصق نود اهردصي ن نا“ يتلا تا

ط رعشا| آد ] يتوسلا ع طقملاب ظفلتب امدنع وهف « هنم
 ثهل ةعامس ب

 ىلإ هعفدي ميعدتو زيزعت ةباثمب . نوي نوزبسألا نم عونب يئاقلتلا عطقملا

 هتلاح لعجي يذلا قسمألا « ترومصلا ادهب رورسلا نرتقيف توصلا راركت

 (26) . تالاحلا كلتل ةببسملا 3 ةيتوصلا لاكشألا ضعبب طبترت ةيروعشلا

احلاو هتغلل لفطلا عامس دعي
ماع هنع ةجتانلا ةيروعشلا ثال

 اينادجو ال

قلاب روعشلا هبسكي هسفن يف
 هاب ب | يي أ ةوقلاب ساسحإلاو ةرد

 تيح نم راركتلل ةمئادلا ةسرامملا ىلإ اهلك تالاحلا هده هعفدت . حاجنلا

 اد ) رركيف ةذللا ردصم وه
 ثيح نم تاراركتلا هذه لكشت . ( اذ اد ؛

لكلا ةرئاد ةقلح لاعفأ دود رى
ساا / لاسرإ ) ةيئانثلا قفو ما

 ' ( لابقت

 : ةلثامم ىرخأ لاكشأ هيدل نوكتت اهسفن ةقيرطلاب و
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 ىتلا تاوصألاو اهب ظفلتي يتلا تاوصألا نيب ةنراقملا يف لفطلا أدبي مث

 . فشكتسيف ( ةيبرعلا وأ مألا ) هيلإ نيبرقملا نم ةصاخب هريغ نم اهعمسي

 نوكي مكو ٠ الثم همأ نم هعمسي امو هب ظفلتي ام نيب ةهباشم ةقالع .ذئنيح
 ىعسيف . ةيظفلتلا هتردقل رخآ ازيزعت دعي يذلا فاشكتسالا اذه دعب اديعس

 ةلحرم نم لقتني لمعلا اذهبو . هطيحم تاوصأو . هتاوصأ نيب طبرلا ىلإ
 قيرط نع ) يعوضوملا ديلقتلا ةلحرم ىلإ (هتاوصأ عامس ) يتاذلا ديلقتلا
 . ( نيرخآلا تاوصأ عامس

 راركت و فه ظفلتلا ىلإ لفطلا عفدي يذلا زيزعتلل ةروص ىفصأو
 ىف وهو ( اد ) الثم ةلحرملا هذه يف لفطلا اهب ظفلتي يتلا تاوصألل مألا
 هان تن رماطم ثلا, رش لظفطلا نه ساس كمس ىقققم ليلا

 سن ىلا لايهفو هدص#ا ةسلكو نوككلا عطقملا اذ .نوتنلي كوباونالق
 كردي كلذ دعبو . ايسح لفطلا هيلع فرعتيف يسحلا عقاولا يف دوجوم
 لفطلا ةغل ىف ةدجلا ) هيلإ ريشت يذلا عجرملاو (اد اد) نيب ام ةقالعلا

 تت ا 0 مما ٠ 5" + ص جا نإ ا .. ذأ :

 هغللا تتاح ىف ذيدج ساش نسحاديب ها: ) ارا زجلا
8 

 سماع دبه و 7

 يتلا تامالعلا ةبمج لفطلا بستكيا اهسفن ةقيرطلابو ؛ ةلاد ةمالع يه "اند
 .(28)يناسللا هماظن نوكت 37 1 97 8

 لفطلا ةغل يف تادرفملا ومن 6

 يدعاصتلا جردتلا ىلع لفطلا دنع ةغللا باستكال يلحرملا روطتلا موقي

 عطقملا مث . يوغللا توصلا ىلإ ةيئاوشعلا ةاغانملا ىلإ مهبملا خارصلا نم
 أدبت . هتغل تاوصأ كاردإ يف لفطلا مكحتي نأ دعبف . ةلمجلا مث ؛ةملكلا ىلإ

 اهبستكي ةلاد تاملك نوكت ةيعطقم تاعومجم يف لكشتت تاوصألا هذه

 م ]| 1 1! ده

 يا تحبت تربنا نيثحابلا نم ةليلق ريغ ةبصع يفلن كلذلو .(يزصبلاو
 ْ : ٠

 0056 .- 5 ١ ا 2

 ىوتسم ىلع ةيوغللا تايلكلا
 نيب ةكرتشملا تاملكلا يه ام يأ ؛ تاملكلا

 ٠ ةنيعم ةلحرم يف نيقطانلا لافطألا ءيمح

 اذه يف ةلجسملا تالواحملا :ضعب ديدش زاجيإب ماقملا اذه ىف ركذن

 : :لففسلا
2 

 (1964) اهساو يسفنلا ثحابلا اهب ماق ةسارد لالخ نم تبث دقل الوأ

ثمت ةيئاسل تانيع نم نوكتت ةنودم_ ىلع
 نا ؛ ةفلتخم ةيوغل تاعومجم ل

 هذهو . لفطلا دنع ةيوغللا تابلكلا أ ةروككاةنق رشم ع

 : يه تايلكلا

 83م8 , 886ق ل أبآب ]

 اا مم

 الوم

8 1 

03 

 امام - ب

 أانأن --

 ايتأاك 6.

 اذأدإ كب له

 سيول اهب ماق يتلا ةساردلا هذه لالخ نم نييبت دقلو
 : يلي ام

ضعب يف فيفخ ريغت تاملكلا هذه ىلع أرطي دق 1
 ٠ ةيوغللا تاعمتجملا 

 .58م3 ل 8808  اباب : ةققرملاوأ ةمخفملا ءابلاب (اباب) ةملك قطنت نأك

تاجايتحاب ةلص تاذ يه ( انان « امام) ةيفنألا تاوصألا تاذ تاملكلا 2
 

 قلعتتف ىرخألا تاوصألا امأ . مألاو بارشلاو ماعطلاك ؛ ةيرورضلا لفطلا

 (29) ... هبعلو .لفطلا ةحارب

 111 د



 ةدراولا يناذمحل ]| اهب + مق ةيئاقيم ةسااره ىلا انهه يت نأ قب ردجي»# ايناك

 :-يسي-ميفاهؤأ رج -لثمتي يتلا -ةسسا ردلا ”يهو-؟-سفنلاعلع-و-ةغللا :-هباتك<جف

 ميكا

 -221-- 22--- ع يخح خي ل

 هند <

 مهنسزواجتيال نيذلا لافطألا تاهمأ نم ةساردلا عوضوم هتنودم عمج -أ
 مقر . بوس
 جواك يدح ا سمس

 تت
رتشم نوكي داكي يعطقملا جيسنلا اذهو

بسح ةيوغللا تايلكلا نم وهف ؛ اك
 

 : .حلاعلا نم ةفلتخم تاغل ىلع تيرجأ يتلا تاسا ردلا دبا رز ىلإ 6 : ودم اهنلم لعسح يدل قط للمل د ابل . ةلييرع نسمه# رقع .كتححلا ةلئوقم امتع 2 ةطاقلا لق :

 8 صضءايرلا ٠ رانش نب ل ةرهاقلا ٠ نامع ٠ بلح 6 قشمد . دادغب : ىهو ا

 9 دق عننا 000 ” ابق ك أ 1
 : . . 7-5 ( اهب #1 و

 يال ري قرا غل ناش هش دج اردت نكسب الا دير ة نيس ةدرط وضرر يب ير ل ثك 1
 : .نيثدا نيليدسي ةيسأ زذ داوم ةنودملل ةيناس انعلا ت 5 1

 .(ةزايس) .ندحمعتع -.كفاضص -

 ظ

 (30) برشيا ام: وأ ءاملا ٠ 00 ع 0 ' ا
 دج تو ١ لفطلا دنع مالكلل ئلعفلا ءادألل ةرشاسلا ةظحالملا : امهدحأ

 ُ 1 أ إ © وبإأ ١ : ١ : | 5 1 ا 1 0 21001 3

 ثيمس ةبرحجت يىيعمجلا ع عيب اش ىلع عقلا رسل عادل

 : : ةبلاتلا جئاتنلا قل! تلصووت ىدلا (01)(ةمصنغط) 5 ا

 ا ٠ ا - 9 ٠ ل ب ١ ْ ص ا 0 كك "م 3 5 ٠ | . ْ 00 3 ١

 عا رقرس نأ .؟ هةضخح رامل هن رض ىنشخ هسا رذل هل وذملا هده >> صحا ذعل و
 - هل ا اييسا ب - لل 0 --

 ى,”“ ومع

0 0 
 ٠ نمداسلا و يناثلا ماعلا نيب اميف ةدرطملا ةدايزلا ىف تادرفملا ومل ذخأب ع

 . م | | م6 . م وللا اوه 6 .٠ . 0 2 نكاآا# 5 ا

 دح ول ماعلا يه هد رفم ةنامتسو ةنامسمخ سب أم ةدايزلا كلت غلبت و 0 م وق أ ععغنف 5 فةزعلا اه ةةتست ىييقلا تنانفملكلا نأ

 يي © يع
 | ةهداشص

 هئادأ يف ةرركم ءطاقم نم
 ظ ب اهنا 1 يت

 .. كانا اتاك اناب حا ادفاه 07 تن ناقألا صحععب 0-5 زواجتت داكت
إ ةدايزلا فعضت ارهش 18 و 15 نيب ام ةرتفلا يف - 2

 كا ةجرد ىل

سلا اذه يف لفطلا نأب كلذ للعيو
 قشرلا . يسشملا ةيلمعب الوغشم نوكي ن

 0 . كن لا قبس 2 5 1 يل ةيتصأ ابلقَت هب اخب زب 0 يملا وأ اكل ..6 8 نيب

 يلالدلا ىؤتسملا - ب ) . لفطلا ةئيب يف ةفولأملا تاناويحلا ضعب ىلع

 هع يبشجح ا مشي + بيسي مل م بسب جحا حس شيب سس

 ب 2 1 5

 نوك يهو ةلالدلا ديلوت يف ةيرهوج ةيلمع لولدملاب لادلا نارتقا دعي ١ ةيغاطلا عطاقملا عاونأ نإف ةرركملا تاملكلا عطاقم ةغايص ثيح نم - ج

 لادلا نسيب ةقالعلاق (33) “ رخآ ءيشب ملعلا هب ملعلا نم مزلي ةلاح عىنشلا | : يه

 ها ا ْ 1 ب



0 
 ا

 جيعفب ا: - كب مسحح - جوع عج ب جتتم

 الا وه امف ؛ ةلاد ةمالع نوكيال ةدح ىلع لادلا ؛ ةيمزالت ةقالع لولذملاو
 نأ هل نكمي ال اضيأ ةدح ىلع لولدملا نأ امك .. الإ سيل ةيتوص ءاضوض
 الإ يسحلا ءقاولا يف دسجنتت ال ةدرجم تايلك الإ وه امف ؛ ةلالدلا قفحي
 ظ . ةيسح ةعيبط د قل لاذ دوجاوب

 لفطلا نأ ىلإ ؛ ةغلل لفطلا باستكا ةيفيك يف . ىلجع ةرظن اندشرت دق
 هيدل لمتكت نأ دعب الإ ةقوطنملا ةيناسللا تنامالعلا: لو طده: بستكيال
 يتلا ءايشألا نع ميهافم وأ ؛ ةراق ةينهذ روص نيوكت ىلع ةردقلا
 دلع ثدحتي هلعجي يذلا رمألا وهو ؛ عقاولا يف تامالعلا هذه اهيلإ ليحت
 (ؤّم) ةيعمسلا ةروصلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا كردأ دق . بلك ىنعمب (وُه) ةملكب ظفلتي يذلا لفطلاف . هنع ةبئاغ تناك نإو ىتح اهفرعي يتلا ءايشألا
 لدي اذهو . لفطلا ىدل يسحلا طيحملا يف روضحلا نع بئاغلا بلكلا نع بونت ةليدب ةمالع . انهه نم ٠ (ٌوُه) حبصت كلذل .بلكلا موهفمو
 دق. ةاويحلا اذه نأ يأ ؛ بلكلل ةينهذ ةروص هيدل تنوكت دق لفطلا نأ ىلع
 . ناهذألا يف دوجوملا ىلإ نايعألا يف دوجوملا نم لفطلا ةربخ يف لوحت

 أ

 نيب ةيمزالتلا ةقالعلا كرديال لفطلا نإ .ذئنيح ؛ لوقلا نكمي
 ءايشأل روص يه يتلا ةينهذلا روصلا هيدل تنوكت اذإ الإ لولذملاو لالا
 نع ريبعتلا ىلع ةردقلا ءانهه نم«. كلتميف ؛ يسحلا عقاولا يف ةدوجوم
 ءىشلا نأ لفطلا كردي امدنع ةردقلا هذه ززعتتو ٠ رضاح ءيشب بئاغلا
 نم رصنع وأ ءيشلا ماود موهفم وه هروضح يف ارركم امئاد هاري يذلا
 . ةكرتشم صئاصخ ناذ ةسناجتم ةعومجم

 باستكا ةيفيكُي اديدش اعاليإ سفنلا ملع لاجم يف نوثحابلا علوأ دقل
 براجتلاو ةفيثكلا تاساردلا يف مامتهالا اذه ىلجتيو ؛ هتغل يناعمل لفطلا

 هج 1144

 5 1 ٠
 ا دو 1 0 ' 1 0 .

جنسو . ليبسلا اذه يف تيرجأ يتلا ةفلتخملا
 ماقملا اذه يف نحن ئزت

 : امهتيمهأل ارظن طقف نيتبرجت ىلإ ةءاميإلاب

 (3615007 1973) نوسلن ةثحابلا ةلواحم : ىلوألا ةبرجتلا

 ءاينشألا ميهافمل مهفينصت يف نولوعي لافطألا نأ ةثحابلا هذه ئرت

 « يسحلا عقاولا يف اهاوس نود ءايشألا كلت اهيدؤت يتلا ةفيظولا ىلع

 باستكا ةيلمع نأ ىرت يه كلذلو . كلذ يف لخد لكشلا وأ نوللا علو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ريست هتغل يناعمل لفطلا

 هنااا م م 2 تأ 2

 . ةلحرملا هذه يف امسا اهيطعي نأ ةرورضلاب سيلو

 . فقوملا اذه يف ةلالدلا تاذ ةيفيظولا تاقالعلا ضعب لفطلا زيمي >2

 . ةركلا ةفيظول يلوألا كاردإلا وه اذه . طئاحلاب

 صئاصخلا يفتنيف ؛ ةركلا اهيف مدختست ىرخأ تالاح لفطلا ظحالب - 3

 ىرخألا ءايشألا نم اهاوس امع ةركلا اهب زيمتت يتلا ةريغتملا ريغ ةتباثل

 ٠ ءيشلل يلالدلا زكرملا يف صئاصخلا هذه عضوتو ٠ (دترت « جرحدتت )

 يف ءيشلا اذه تقفار يتلا ةدئازلا تافصلا فذحي هسفن تقولا ىفو

 .عقاولا

 ةفقالعلا حبصت انهو ٠ ءيشلا اذهل امسا لفطلا يطعي ةياهنلا يفور 4

 يف هايإ ابحاصم لظيو « هب نرتقي يذلا لولدملاو لادلا نيب ةيمزالت
 (34) . مئاد دارطا

 هه 111:9



 يف يفيظولا يزكرملا جذومنلاب نوسلن رظن يف جذومنلا اذه ىمسيو
 . لفطلا دنع يناعملا تاتحتكأا

 باستكا يف يجايب ةيرظن عم ىشامتي حرتقملا جذومنلا اذه نأ ظحالي
 عم ايندبم قفتي دق جذدومنلا اذه نإف كلذكو . ةكرحلا . ساسأ ىلع ميهاقملا

 تاملكلا مظعم نإ ذإ ؛ .لفطلا دنع. ىلوألا .تاملقلا ىلع بلاغلا لكبشلا
 (35) . ةكرحتم ءايشأ ىلع لدت يتلا كلت يه ىلوألا نيسمخلا

 (613:11973) كرالك ةيسفنلا ةثحابلا ةلواحم : ةيناثلا ةبرجتلا

 لواحن. ةيلالدلا تامسلا ةيضرفب ةداع تعنت يتلا ةلواحملا يهو

 : ةيلاتلا رصانعلا يف ةيضرغفلا هده حيص وب

 يف ١ ءيشلا تامسل هكارذدأ ن نلاسعأ ىلع ةيلالدلا هميهافم لفطلا ميقي ل |[

 نوت قلذ تفك امك ةفيظولا وأ ةكرحلا ى لع طقف رصتقتزا ينلا ةتافص

 نوللاو مجحلاو لكشلاب ةصاخ تامس اضيأ لوانتت لب ةقباسلا ةبرجتلا يف

 ىئرخألا ءايشألا نم .ءيسشلا اهب زيمتييثلا ةيصاخلا ىيه:ةمسلا ت2
 ةزيمملا تامسلا هذه نم هدنع ميهافملا نوكتتو ٠ لفطلا طيحم يف ةفولأملا

 يف أدبي مش زمألا ةيادب يف اما اكاردإ ةزيمملا تامسلا: لفطلا كردي 3

 ةملكب قطني امدنعوه ٠ ةيئاهنلا تامسلا ىلع رقتسي نأ ىلإ «صيصختلا

 لك ىلع اهممعي يتلا مئاوق عبرأ ىلإ كلذب ريشي هنإف (بلك) ىنعمب (5ه)
 فورخلاو طقلا ىلع ةيمستلا هذه قلطيف .؛ بلكلا هبشت يتلا تاناويحلا

 حا 116 هع

 ا ١ كيم ةسسم 20 هد ب ب .
 )2 .ءاوعلاك هكاردإ ىلا كسص-وك دوس وس م و هدضب مث 4

 . تامسلا نم كلذ ريغ ىلإ طقلل زيمملا ءاوملاو ؛ بلكلل_زيمملا

ا دق لفطلا نوقي ءارجإلا اذه دعب
يهومجس نيوكت ىلإ .لسصوت

 نس ة

است نأ اهل كمي يتلا :ثاننسلا
 ةملك يهو ؛ يروشأ ةملك ىف بايبتكا ىلع هدع

 تاناويحلا وأ .بلكلا نه: هزييفت نكمملا نم حبصأ طقلا نأل كلذ ( طق )

 عبرألا تاود قىرخألا

طلا لصاوي ةقيرطلا هذهب 6
زيسملا تامسلا باستكا لف

 صخاألا الا ؛ ة

 ةقباطم لافطألا تاملك حبصتف ٠ يلالدلا !هلاجم قيضي ىتح . صخألاف

 (36) . اهيناعمل

 را هب . ” ملأ ه
 كرالكو 6 نوسلن نأ نب

 ١ . 1 م 0-0 .

 تهيلخ زكريف , اغا ا! هأيتنا ري ذي لا بتنا وجلا ةينذهت- ف *اقلتخك

 7 ٠ هيلال دل غ دتهأف اتيلشكك ل 0 5 ه 1

 كنمسلا ىلع كرالك ركزو 08
 6 زيمملا

 يح يف ٠ ءيشلل يفيظولا بناجلا ىلع
 . 327 ع

 1 ١ 6

سع يأ" نراعي
 ديه فمل تدندستكأ أ يجاوب ةيرطل و

1 31 
ٌ 

 رضشابملا ةظحالملا ىلع ايها وعلا موقت ٠ ةيفرعم ةيكا ردا ةيلمع لفطلا دنع

 ) ا /

ف دوجوم وه امك ءيشلل ةمئادلا ةئياعملاو
 8 /) ٠ يسحلا عقاولا ي

 ميف ظافلألا يناعمل لفطلا باستكا لحارم لمجن نأ ؛ ذئنيح . انل نكمي

 : ريغال دحاو نيعم ءيشب لفطلا ةغل يف ىلوألا تاملكلا ىنعم طبتري : الوأ

أ ىلع كلولدملا اذه ممعب الق
بلكب طبترت (بلك) ةملكف ؛ ىرخأ ءايش

 نزيعم 

 هو ؛ ىرخالا بالكلا نم هريغ نود بيرقلا ةطيحم يف فولأمو دحاو

 ه 117 ب

ِ 
0 



 ْ دحاولا ولا عودا دارفأ قيب هبضل 5 كاردإ نع جلاس

 قيرط .نغ ءايشألا نيب هبشلا هجو.فاشكتنا يف فل دعب لفطلا أدبي : ايناث
 تاركلا نيب عمجي امو : بالكلا نيب عمجي ام ظحالي . ةيعاولا ةظحالملا
 ميهافملا هذهل هكاردإ يف هنأ ديب . ةركلا وأ بلكلل اماع اموهفم بستكيف
 هذه ممعي لب عونلا دارفأ ىلع رصتقيال اهب ةقلعتملا تاملكلل همادختساو
 لمشيل ( بلك ) موهفم ممعيف ٠ . ةهباشتملا تانئاكلاو ءايشألا ىلع ميهافملا
 لمشيل (ةرك) موهفم ممعي هنأ امك.. خلا (ناصح)و (ةرقب)و (فورخ) موهفم
 امامت قباسلا عضولا ريكي الوش نع روق ه .خلا (ةلاقترب)و (ةحافت) موهفم
 . ةدئاز ميمعت ةيلمعب موقي نآلا عبصأ ةصقات ميصخ ةيطعي موقي ناك نأ دعت

 ميمعتلا ةلثمأ نمو (38) حيحصلا ميمعتلا ةلحرم نيل كسور ليا كلو
 (فمام) ةملكو . لاجرلا عيمج ىلع (اباب) ةملك هقالطإ لفطلا دنع دئازلا
 ءاسنلا عيمج ىلع

 هده ىف لفطلا .دنغ .دئازلا ميمعتلا دوجو يف ببسلا ام لوقي لئاق بر

 نيب قورفلا ةظحالم يف رصاق لفطلا نأ ىلإ كلذ دوعي له ؟ ةلحرملا
 ؟ يوغللا هسوماق يف رقف نم يناعي هنأ مأ ؟ ءابشألا

 يف نيتماه نيتقيقح نم اقالطنا لؤاستلا اذه نع ةباجإلا نوكت

 . ريبغتلاو دمهفلا نيب ةومجنقلا يه : ىلوألا ةقيقحلا
 . يوغللا ومنلا ساسأ وه ثيح نم يفرعملا ومنلا : ةيناثلا ةقيقحلا

 : يلي امب نيتقيقحلا نيتاه حيضوت انل نكميو

 جا 118 تف

 « ءايشألا نم اهريغو ةحافتلا ىلع (ةرك) ةملك ةيادبلا يف لفطلا ٌقلطي دق أ
 ةيلالد : ةمس َكردأ دق .نوكي اذه :هميمعت يف وهو . جرحدتت يتلا ةيوركلا

 نع كردي كلذ دعب لفطلا نكلو , [جرحدتم +] وأ [ريدتسم +] يهو ةماع

 :دشدنتح + :لكزلو ةركلاو لكؤت ةحافتلا نأ ةسرامملاو ةظحالملا قيرط

 .[لوكام +] يهو : ةصاخ ةيثآلاد

 باستكاو . ةزيمملا ةديدجلا ةيلالدلا ةمسلا باستكا نيب ةوجف دجوت ب

 رداقب سيل هنكلو ؛ زييمتلا ىلع ارداق لفطلا اهيف نوكي ةديدجلا ةملكلا
 نعع (بلك) ةملك ممعي يذلا لفطلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو ٠ ريبعتلا ىلع

 .بلكلا ىلإ رظني لعفلاب وهف بلكلا ىلإ رظني نأ هنم بلط اذإ عبرألا تاوذ

 هنكلو . يفرعملا زييمتلا ىلع رداق وهف ؛ةرقبلا وأ فورخلا ىلإ ورظفي الق

 نيب زييمتلا ىلع لفطلا ةردقب قلعتي ال رمالاف . يظفلتلا زييمتلا نع زجاع

 ةيفاكلا تاملكلا داوجاو .مدع يأ ؛ ريبعتلا ىلع ةردقلاب قلعتي امناو اسأل

 كا ةلاذدلا ظافلألا و ىناعملا تبامستكا لحارم نم ةنبعم ةلحرم ىف ؟ةلعأ|
 ا

 ما
 نضدكل

 2 (39) . اهيلع

 ىلإ ةيجيردت ةقيرطب دئازلا هميمعت صيلقت يف ريخآلا يف لفطلا أدبي : اثلاث
 (ناصح) يتملك (بلك ) ةملك دعب بستكي دقف . رابكلا ميمعت نم برتقي نأ
 ةملك بستكي مث . طقلا و فورخلا ىلع (بلك] ةملك قلطي لظيو (ةرقب)و

 مث ؛ اعم فورخلاو بلكلا ىلع قلطت ( بلك ) ةملك ىقبتو . ( طق )
 هذبهيو . يوغللا هسوماق ىلإ فاضنتف (فورخ) ةملك كلذ دعب بستكي
 لمعلا اذهبو . رابكلا دنع اهلولدمك هدنع (بلك) ةملك لولدم حبصي ةقيرطلا
 (40) . -حيحصلا ميمعتلا ةلحرم ىلإ لصو دق لفطلا نوكي

 نيم ءادتبا كلذو ٠ ذيرجتلا نم.لاع ىتوتسم ىلإ كلذ دعب لفطلا ىقتاري

2 1 1 
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 هي ببستح هاش رو تكل

 (ة 1 بايثتلا ةئف ىلإ يمتنت بروجلاو صيمقلاو فطعملاو

 يبيكرتلا ىوتسملا

 يا ونبضألا ةلضلس ماظتنا دعب ةرشابم يدعا وقلا هماظن لفطلا بستكي

 هتغل يف ىلوألا تاملكلا نيوكت يف لفطلا أدبي نأ ذنم يأ ؛ اهلامتكاو ةيوغللا

 مالا

 "هو

7 
 7 اي

 ؟ يدعاوقلا هماظن باستكا يف لفطلا اهب رمي ىتلا لحارملا هام

 : ةلمجلا ةملكلا ةلحرم ! 

 كردي ٠ لفطلا دنع يوغللا ثدحلل ةيلعفلا ةسرامملاب ةربخ سانلا لقأ نإ |

 ثيح نم مالكلل يلعفلا هئادأ ةيادب يف تاملكلا لمعتسيال لفطلا نأ ةلاحم

 ةيبيكرت ىنب يه ثيح نم اهلمعتسي هنإ لب ٠ ةلوزعم ةيلالد رصانع يه
 يف ةملكلا هذه ةلالد كردي هنإف ام ةملكب ربعي امنيح وهف ؛ اهتاذب ةمئاق

 دنع لصاوتلا راطإ يف ةملكلاف ؛ ةداع هيف رتاوتت يذلا فولأملا اهقايس

 . لفطلا كلا رخإ يف .ةحضاو ضارزغأ نوع وبغت ةيبيكرف ةينب. نع بونت لفطلا

 . ةلمجلا ةملكلاب ةلحرملا هذه يف ةينبلا هذه تعنت كلذلو

 ةسشلا هذه نأ ةيب ؛؛ ةيييكزت ةينداةلمحلا - ةملكلا ئدتغت ةمث نمو

 ةغل يف ةينبلا هذهل ةمزاللا ةيفيظولا رصانعلا ددع ثيح نم ةلمتكم ريغ

دهحجن ذِإ ؛ لفطلا دنع ةغللا ملعت ةيادب يف احضاو كلذ ىدبتيو . رابكلا
 ه

 ب 120 ب

 ةينبب طبتري يغاليإ ضرغ قيقحت اهنم ديري وهو ةدحاو ةملكب ظفلتي
 سرا ملص ىلإ لفطلا رافي -اسمدخعف --ىالك-يف- ةدهانظ حيه -ةلماك-ةوييكحت

 . يبأ ءاذح اذه لوقي نأ ديري هنأ هنم مهفن (اباب ) لوقي ضرألا يف
 0 لوصولا ىسلع اندعاست ا

 بحاصبي يذلا ربنلاو ؛ ةلمجلا  ةملكلا هيف درت يدلا قايسلا لما وعلا

 فلتخي ةلمجلا - ةملكلا ةلحرم يف توصلا ميغنتف ؛ ةنيعملا ةملكلاب قطنلا
 ةلاح يف اهنع فلتخي تابثإلا ةلاح يف وهف ؛ ئرخأ ىلإ ةلالد نم

 ظفلتلا ءانثأ لفطلا نأ ىلع ة ةنباث ةلالد لدي اذهو . بجعتلا ِك لاؤسلا

 (42) . عقاولا يف ةملكلا هذه رثأل دصقب اكردم نوكي ةلمجلا - ةملكلاب

 ةينهذ ةينبل لفطلا ةغل يف ةيئاهن ةيحطس ةروص ةلمجلا - ةملكلا دعت
 يتلا ةينمضلا ةيفيظولا رصانعلل رهاظلا ليدبلا رودب موقت يهو ٠ ةقيمع
 لفطلا اهب ظفلتي يتلا ةملكلا نوكت انايحأف ٠ هتغل يف ةيبيكرتلا ةينبلا نوكت
 نأ ديري وهو ( ةرك ) لوقي امدنع وهف ٠ نيرمضم لعافو لعفل هب الوعفم
 ةينبلا يف رهظي ملو لعافلاو لعفلا رمضأ هنإف ( ةرك لمحأ انأ ) لوقي
 . لوعفملا الا ةيحطسلا

 يضتقي يذلا لعفلا ددحي يذلا وه قايسلاو العاف انايحأ ةملكلا نوكت دقو
 ( يبأ ءاج ) لوقي نأ دصقي وهو ( اباب ) لوقي امدنع وهف ؛ لعافلا كلذ
 الك يف رسصتلا لالا ةفرعم ىلع اتعاسب ىلا ره فقربلا قايسف
 ماظنلا سيسأت يف ىلوألا ةنبللا ةلمجلا  ةملكلا ةلحرم نوكت اذكهو .لفطلا
 . لفطلا ةغل يف يدعاوقلا

 نيتملكلا ةلحرم 2

 لفطلا نأ ىلع عمجت نأشلا اذه يف تيرجأ يتلا تاساردلا عيمج داكت
 ىلإ هتادرفم لصت امدنع نيتملك نم ةنوكملا ةيبيكرتلا ىنبلا نيوكت يف أدبي

 ادبق اع ناعرس نكل , نيتنسلا براقي هرمع نوكي امنيح يأ ؛ ةملك نيسمخ

 هذه نينو .٠ تاملكلا نم جوز 0 وأ 200 ىلإ ليصق نأ ىلإ ديازتلا يف

 ع 1 2



 هيما كا سول موصول نا

 هول عا مم مس - ت2

 نإ ذأ ؛ يبوغللا ب هكرتثلا

 ثدحيال نيعم بيترت قفو اهيف هعضي امو ٠ ةلمجلا نم لفطلا هفذحي ام

 ؛ عاو دصقبو ةنيعم ةلالد نع ريبعتلل ثدحي امنإو ٠ راصتخاللا درجمل

 هذه يف مكحتي يذلا وه هنع ربعي نأ لفطلا ديري يذلا دوصقملا ىنعملاف

 (43) : ةلمجلا

 يف انيعم اماظن عبتي لفطلا نأ ةيفارغلتلا ةغلل

 ىلإ نولايم ةلحرملا هذه يف لافطألا ن نأ: تاسا خلا نطيعم هل كنب فلو

 مهنأ يفأ + ( هفيرعتلا لآ «٠ ىلع : ىف ) لثع ةريقصلا تانلكلا فذ

 بنعم اهل يتلا تاملكلاب نوظفتحيوب بيكزتلا ىف ةيفيظولا تايلكلا نوفذحي
 4| + تويم ! تاملكب ةداع تعنت دن يتلاو ؛ طقف

 اهعت( كن :فدحلا آد رربم ناك اسمها رصانعلا صضعبل مهفدح ن /

 يتلا ةلاسرلا نم د وصقملا ىسنعملا ةلاياد

 ينلا ةيفيظولا رصانعلا عيمج لفطلا بستكي نأ دعبو . اهغيلبت لفطلا ديرب

 لكتب ةيدعا وقلا ةلهمجلا لامعتسا يف ادبي . هتغل ىف ةيبيكرتلا ةينبلا نوكت

 ادقناف . ةهمزالتملاو هبكرملا و ةطبسبلا اهعا ونا لح ٠ ةيداتسإلا اه رصانع

 . لفطلا دنع يدعاوقلا ماظنلا لمتكي لمعلا

 نويل سسساوم وه امناو يناوشع

 مالكلا تابارطضا : اثلاث

 لفطلا دنع يناسللا ماظنلا باستكال تايلآ نم هيلإ انأموأ ام لك طبتري

 لمقطلا هفع:ةيداعللا لجارملا ىف كلذور« ةيسقئلاو ةبرضعللا هشلاحب

 ىلإ كلذ دوعيو ؛ جردتلا اذه اهيف لتخي تالاح كانه . نأ ذيب : قولا

 ةرتف يف لفطلا دنع ةيظفلتلا ةيلمعلا ليبس ضرتعت يذلا قئرعلا نضعب

 ىدل اعئاشو افولأم حبصأ ام كلذو . يلقعلا وأ ينمزلا هدمع نم ةنيعم

 ضارمأ ) وأ (قضتلا بوسع ) ب لفطلا ةغلب نيمتهملا عيمج

 .(مالكلا

 تب 1 22
 سى سبي ببي بيب ه سس سس ل يي يي يبي ب بسسس طل للم ب يس ذآ

 ةيناسللا تاساردلا لقح يف ةرفاوتملا ةيملعلا ةليصحلا ىلإ ىلجع ةرلك ف

ا رطضا نأ أ يدهن ةيسفقلاو
 ا دل باطقتسا زكرم قوه نأ مالكلا تاب

 دنع يوغللا ومنلاب اهتقالعو ةيسفنلا ثحابملاب اولغشنا ى ةيسرادلا عومج

فرس قيس ملط يع نايتيشبا را لفطلا
 مههلعج ي يذلا ردألا ون

طتملاب اهلمجم يف يفت ىتش تافينصت اهنوفنصب
 ةيسفنلاو ةيوضعلا تابل

 يف دئرت يهف . تافينصتلا هذه نم مغرلا ىلع نكلو . ءاوس دح ىلع

 : نيتنثا نيتلاح ىلا اهلمجم

 ْ ويعلا ةلاح : امهادحإ

ل 0
 

 : ىرخألا امهادحاو

 يعمسلا زاهجلا وأ يفطنلا زاهجلا ماظن لتخي امنيح ىلوألا ةلاحلا رهظت

اهجلل يوضغلا بيك رقتلا ىف ةهاخغ وأ هوشتلا وأ فلتلاك
 فعضلا أ ؛ نيز

 يسف بيع هلك اذهل ةجيتن ثدحيف . ءاكذلاك ةيرطفلا تاردق دقلا يف
 قدطنلا

لتلا ةيلمعلل اقئاع لكشت ةبرعص
 . ةيظف

 وأ

2 ٠ ١ 

 || ١ . 1 ن7 ١ 3 8 م 8 6 5 هما ,

 ديو ل“ معكتملا تلح تنأ رضضا بحل امذدنع باتل ةلاحلا ةيحو 0

١ 8 ٠ 
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 تا د .

 عطر 1 بوس رسل لدا ىلا د د وعي:بارظضالا ل مابا

 يي يذلا بأ رظعألا
 0 ف ب

ضالا اده يف ةببستملا
يف ا رياتاج حو - .ءوتط

 . در 

صو رعلمل لل
فظحم 5 3 بولا دع 

 ! ايذع ة

بالا ءادالا ىلع ةردقلا يف رخأتلا 6
 1 سلع مقل يسس

 قئاوعلا نم عونلا اذهو ٠ ريبعتلا ىلع ةردقلا نادقف وأ مالكلا سابحنا 2

 8 3 هد هدسسلب ايزافألاب ةيناسللا .ةيسفنلا ةفاقثلا
 يف تعب

 ك1 23 ت



 ئكلفطلا .مالكلا -

 مس هك جيوب
 . ةنقوبصلا بوبعلا 6

 ماكل يلعفلا ءادألا « ءاتدأ هبابسنا و ناسللا ةقالطب قلعتت ينلا بويعلا -

 . ةهتهتلا وأ ةجلجللا ىمست يتلا ةيضرملا ةلاحلا بويعلا هذه زربأ نمو
 (46) . ةيلقعلا ةردقلا وأ ةيعمسلا ةردقلا يف صقن نع ةجتانلا بويعلا - 8

 ْ . 1 ْ 1 انو
 ثيدحلا ةرورضلاب يضتقي  ىسسص لل مالكلا صضارما نع ثيدحلا ن نبت 05 نمو

 نأ 0-3 وه 7 ةسمبحلا وأ (ممط2513) ايزاقألا دز ا

 قئاوعلا ىلع لدي لصألا يف ينانوي حالطصا (813513) موهفم
 م 0 . بوتكملاو قوطنملا مالكلا ىلع ةردقلا نادقب ةقالع اهل يتلا
 ىلع ةلادلا ةليدبلا تامالعلا داجياو ةقوطنملا تاملكلا لولدم مهف ىلع ةردقلا

 ىلع ةردقلا مدع وأ ٠ ةيسحلا ةربخلا عقاو يف ةدوجوملا ءايشألا ضعب

 ايزافألاو . مالكلا ءانثأ اديج ارامثتسا هرامثتساو يدعاوقلا ماظنلا كالتما هب
 ْ : اهنم ٠ حاونا اهلمجم

 . ةيظفل وأ ةيكرح ايزافأ
 . ةيمهو يي _

 ,: ةلم ه8 4

 (47) . ةباتكلاب ريبعتلا ىلع ةردقلا نادقف 5

 أ
1 

5 

5 
3 

 ةيكرحلا ايزافألا : الوأ

 -ءارجلا ىلإ ةيقطنلا بويعلا نم عونلا اذه فاشكتس دكتسا يف اضفلا دوعي
 نس: ىئادعي: ياثألا ةهاسعوم دنخألا ةهسصحفا ةاذأ تك يدلا اكورب روهشملا

 يهبجلا فيقلتلا نم يجراخلا مسقلا يف للخ ىلإ  همالك يف سابتحا

 زاهج عءانطعأب ةقلعتملا ةكرحلا زكارم نم بيرقلاو خملاب دجاوي يذلا ثلاثلا

 ب 124 ت

 يك ركل عبدك نادقف ئ قئاعلا لنا 1

 فمناو٠ ةيوضع ةهاع ٍى هدنع داع

 .....!ده ىلع. ل طصا تق ولا يسمو

 يهو ؛ ةيظفللا وأ ةيكرحلا ايزافألاب اكورب هفشكتسا يذلا بوبعل ا نم عونلا

 - 887 مالكلا سابتحا نم ع وب

 | ةلاحلا هذه ىف نميرعلاف ؛ قصنلا

 ةيسحلا ايزافألا : اناث

 هثاحبأ لالخ : نم (ا/لالع/51عاكع) كنرف اهيلا لصوت يتلا جئاتنلا مهأ نم

 دوجو ضارتفا نم هتنكم يتلا تاروصتلا كلت 1

 . انهه نمو . غامدلا نم يغدصلا ضفلا يف عقي يعمس - يقطن زكرم

 فالتا ىلإ امتح يدؤي دق ءزجلا اذه بيصي للخ يأ نأ كنرف ضرتفا

 حبصي ةمث نمو . تاملكلل ةيعمسلا روصلا نيوكت ىلع دعاست يلا ايالخلا

املعلا فرع يف تعنت تحضأ ةيضرم ةلاح قله ىئاغت بابصملا
 ىمعلاب ء

أ يف ضرسلا اذنه رهظيو ؛ ةيسحلا ايزافألا نموع جون وهو ؛ يعمسلا
 ن

اوصألا زييمت ىلغ ةردقلا دقفي باضنلا
 تال ال دا ب اهطبرو ةعومسملا ت

 ٠ ةيعمس ثادحأ يه ثيح نم تاوضألا غمسي باصملاف . ! اهب نرتفت يتلا
  00اهلد هاد همجحرد هيلع . ١ . . ما جوت |

 ,. تب

 قطن ىلع أرطت يتلا ةيتوصلا تال ددتلا يف ةلاحلا هذه رهظت دقو

صيو . هب ظفلتي اميف ماهبإلاو ضومغلا ىلإ يدوي امم . بابصملا
 مالكلا حمب

 (49) . موهفم زيغو الخادتم أنه

 ةيلكلا ايزافألا : اثلاث

 ةلماش ةيضرم ةلاح كانه نأ (©1ماوانو) ة ةيدايعلا تاساردلا تنيب دقل

 ٠ ةيلكلا ايزافألاب ةلاحلا هذه يمسن نأ انل نكمي ٠ ةعامسو.مالقلاب قلطقت

 ايزافألا ) افلاس نيتروكذملا نيتلاحلا روهظب ةلاحلا هذه يف رمألا قلعتيو

 ةنمازتم ةفصبو اعم (ةيسحلا ايزافألاو ةيكرحلا
 : باصملا ىلع ظحالي ٠
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 . هذان مم ح مساع حج نيس وسط كح د

 - لبق د جبه ف 2 دوم - دي وح وعع ١ هه هجعم ١ كماس

 . مالكلل يلعفلا ءادألا ءانثأ سابتحا
 ةبوتكملا و ةقوطنملا تاملكلا لولدم مهف ىلع هتردف يف با رطضاأ ع

 م

 : نينثا نيليبس ىلإ اساسأ ةيضرملا ضراوعلا هذه دئرتو

 مسنقْلا ىيذغي ىذلا نايرشلا دادسنا ىلا يدؤت ةيومد ةطلحي ةباصإلا 2
 ةكرحلل ايلعلا زكا رملا نم ةدراولا فايلالا هيف منجل يدلا ينطابلا يخملا

 دادمإلا ىلإ ةباصملا ةقطنملا راقتفا هنع جتني يخم فيزنب ةباصإلا ب
 ىلع طغضو مروت ثدحيف . خملا يف مدلا ناليس اضيأ هنع جتنيو ٠ مدلاب
 (50) ةجسنألاو فايلألا ضعب

 ةينايسنلا ايزافألا : اعبار

 1 ءأرر < ١ ٠ أ ١ 5 . ١ د ا 31 9 9

 ف با + - : 5 , اثك نحب دح 59

 ه1 1
 بتكهسشلض 6 ادم ©

 نمد ---_- 5

 : نييلاتلا نيليبسلا دحأ ذخأت ةيمالكلا هتباجتسا نإف هتيمست باصملا

 ثمصلا . ةيضرملا ةلاحلا هذهل ةجرد ىصقأ يف . ضيرملا مزتلي- ١]
 ١ ءىبشلا كلذل بسانملا مسالا داجيا هيلع بعصيو

 : ةيضرعلا ةلاحلا هذَهل ةظسوتملا :تانجردلا ىف + باصعلا عيطتسي- 2
 زجعي هسفن تقولا يف هنأ ريغ . هيدل ةفولأملا ءايشألا ءامسأ داعيا
 ائيش ةلاحلا هذهب باصملل جلاعملا مدق اذإف . ةفولأملا ريغ ءامسألا ركذ نع
 هتفرعم باصملا دكؤيف . همسا ركذ هنم بلطيو .٠ ةقباسلا هتربخ نوكي امم
 (51) . تاذلاب ةظحللا هذه يف همسا ركذتيال هنكل ٠ ءيشلا اذهل

 ةيباتكلا ايزافألا : اسماخ

 مالكلا قوعت ينلا قئاوعلاب نيمتهملا نيسرادلا ىدل عونلا اذه فرعي

 تبا 1201 تع

 مسح ةرقسفلا نادقف وهو ؛ 8و:3مطزو ب بوتكملاو قوطنملا

 يبس لاستاي ةباطم ةيوحصم هيضرملا ةلاحلا هذه نوؤكتو .ةيباتكلاب ريبعتلا

 0 00 ئ 4 ىلا ةيلعا ردعتي قث 0 'أ هيلع رذعتب قئاعلا

 فيفلتلا يف دوجوملا نيديلا ةكرح زكرم يف (فلت وأ ةباصإ ) ةيضرم

 . غامدلاب يناثلا يهبجلا

 ىلإ بوتكملا باطخلا ِءانثأ ميظنتلا

 نا ئراقلا ىلإ ليخيف
 مدع يف ضرملا اذه ضارعأ ىدبتتو

 ٠ هنع ربعي نأ بتاكلا ديري ام مهف اهيف بعصي ةجرد

م وهو هبتك باطخلا اذه بحاص
 ٠ نينيعلا ضمغ

 : ةيلاتلا تالاحلا يف ةصاخب هلك كلذ رهظيو

 1 خفي ت2 00 1 أ

سا ىلإ رفسألا  كصح رش !
 هايتنإلا ريش ةروصب لف

. 

 .ةقوولا قع و ل
 رولا يبناج ىلع ةرربم ريغو ةريبك شماوه كرت -

 ٠ ءالمإلا يف ةحداف عءاطخأ -

 1 ل رطل ف انبات أ
 ٠

ىلا .ىذق امم : .ةلجقلا عا 5
ك كاملكو فورح فاك 

 رص ي

 ا 0
5 

. 

 يي ىلع نم.ملقلا عفري ال باصملا نأ ةجرد ىلإ ءطبب ةباتكلا - 6

 ”ك).عطاقملا ضعب ةداعإ وأ . تاملكلا ةباتك ةداعإو ءبيطشتلا ةرثك 7

 ىلح (2رمي عي

 م

 شا باوه

 ةيجولوكيس + :فسؤوي ديس ةغمج - |
 2.115 ص . يلقعلا ضرملاو ةغللا

 1 15 دجملا نأ 355 00
 ص6 ئمنجملا ةأارم لفطألا : ليعامسا قيدلا دافعا دمحم ن3

 . 15 ص ٠ هسفن عجرملا .. 4

 1 : ١
 .:119 ص. 1

قزاسووكملا عجرملا + قطو نس ةدعح
 ص ا

 -127 بد

جو ىلإ زجعلا اذه ببس دوعيو . اهب بتكي
 . ههاع دو



 116 ص . قياس روكذملا تجرملا . ليعامسأ نيذلا دآامع دمحم
 .120 ص .اقباس روكذملا عجرملا . فسوي ديس ةعمج - 7

 .118 ص . ًاقباس روكذملا عجرملا . ليعامسأ دامع دمحم - 8

 69 عد كايئاتسللا ىف ةثحايتف . نمئاسك داسنفكأ -

 .25 ص .!1989 ركفلا ملاع هلجم . ملكتلا ةيلمع ليلحت . بويأ نمحرلا دبغ 11

 .41 ض .٠ ةيبرعلا ةينسلألا . ناحط نومير 2

 .4إ ص .*-عس عجرملا 3

 . 22 ص ٠ مالكلا ضارمأ . يمهف ىفطصم - 4

 ٍ , ل4 نانا هيسقن ع ةديهلا ب 3 5

 2 ص . هقهارملاو هل وفطلا هيجول وكيس . يمهف ىفطصم 6

 .4(1 ض . اقباش روكذملا هد  صمرملا . فسوي ديس 7

 . 14 ص .هسفنت ع > رملا 2 8

 . 53 ص . هقهارملاو ةلوفطلا ةيجولوكيس . ىمهف ىفطصم - 9

 .20ض:+ ةيسفن عجرملا 0

2١ 

 . 56 ض . لفطلا دنع هغللا ءاقترا . عاسمشلا حلاص 2-21

 . 1.5 نض:+. ةيسقت عج رشلا . 2

 : 64 ص . ةهسفل هجرملا مد يل

 . 643 ص ٠ ةيدنقل هجرملا ب دع ١ ر

 10١5. ص . ةقهارملاو ةلوفطلا ةيجولوكيس . يمهف ىفطصم 5

 . 106 ص . هسفن عجرملا 2 6

 . 107 ص . ةهسفن عجرملا - 7

 .107 ص . هسفن عجرملا 8

 .[ 9 ص . سفنلا دلع و ةغللا . ينادمحلا قة حصل وف تا 29

 .139 ص . هسفن عجرملا 0
 .110 ص . ةقهارملاو ةلوفطلا ةيجولوكيس . يمهف ىفطصم - 1

 .111 صض . هسفن عجرملا 2 2
 + 26 كام كافي قتلا «باتكا» نهج حشاك رشا :تقيوشلا تا

 . 124 ص . اقباس روكذملا عجرملا ءليعامسإ نيدلا دامع دمحم
 . 125 ص . هسفن عجرملا -

 . 125 ص . هسفن عجرملا

 . 126 ص . هسفن عجرملا

 . 128 ص . هسفن عجرملا

 . 129 ص . هسفن عجرملا

 . 129 ص . هسفن عجرملا 0

 يا وهم لف جحا ني يوه رن /رف /رق /رقأ ثرن كرف

  - 4١ص . هسفن عجرملا 129 5

 . 131 ص . ةسفن عجرملا 3
 .7(1 ص . اقباس روكذملا عجرملا . فسوي ديس ةعمج - 4

 0 ض . ممالكلا ضارمأ ه ىيىمقهف ىفظطصم - 5

 .34 ص . هسفن عجرملا - 6

 . 63 ص . هسفن عجرملا 7

 .64 ص . هسفن عجرملا 2 8
 .65 ص . هسفن عجرملا - 9
 .69 ص . هسفن عجرملا - 50

 .72 ص . هسفن عجرملا 5١

 ذا
 : 3 ص . هسفن عجرملا 2 3

 حج: 412084 دع



 ه-_

 م 3

 .جتصحخإ مسن عل

 محل. هعدمع هه يصحم تاشنع

 .- دناف

 تاءارجاو ميهافم ةيميلعتلا : سماخلا ثحبملا

 ةنئنطوت : الوأ

 ةيميلعتو . ةماعب ةيميلعتلا نأ وه دحأ نع برغي ال يذلا رمألا نإ
 يناسللا ركفلا يف عزانم الب باطقتسا زكرم تحضأ ةصاخب تاغللا
 ة بف سلا ةليصحلا قيبطتل ىهروتعلا .ناذيسلا اهنإ تبيع قس .٠ رسفاعملا
 يناسللا ثحبلا لاجم يف ةققحملا جئاتنلا زامثساب كلذو « ةيناسللا ةيرظنلل
 نيقطماتلا ريعلاو اهب: نوقلظانال كاغللا ميلغف .قئارلع ةيقرف يف يرظنلا

 يف ثحبلا ةيمهأب يعولا نأ وه ةقيقح هابتنالا ريثي ام نإف كلذلو
 الا : ةريدكألا فاولسلا يف.ظوحام لكشب روطقا دق ثافللا ةيديظق ةيجون
 نيابتو . ةيملعلا .سيئايكوت فالتخا ىلع نيسرادلا ىدل ممهلا تفرصنا
 ريوطت لجا نم دوهجلا فيثكت ىلإ . اهيل نومتني يتلا ةيناسللا سرادملا
 لقح يسف ةيئارجإلا تاودألا ةيقرت ىلإ ةيعاسلا ةيجوغاديبلا ةرظنلا
 ثحابم نم اعرف حبصتل ةيملعلا تارربملا بستكت اهلعج امم ؛ةيميلعتلا
 ةيعرشلا اهل تحبصأف . ىرخأ ةهج نم سفنلا ملعو ٠ ةهج نم تايناسللا
 اعتايشو:افئانم ناك اننكن قونفلا نم. نق ىه تيس نمل « دوجولا ىف ةلفكأل

 هلاهتاذب مئاق ملع اهنإ ثيح نم لب ٠ ةفلتخم ةينمز بقح ربع
 . ةيقيبطتلا هتاءارجاو هتاحالطصاو هميهافمو ةيفرعملا هتيعجرم

 مولعلا نيب ةرادجب اهناكم لتحت نأ اهل نكمي . انهه نم . ةيميلعتلاف
 . ةيقاسنإلا

 حلطصم اهيف رهظ يتلا فورظلا ىلإ ةعيرس ةتافتلا اتتفتلا امان
 د دجن رصاعملا يميلعتلاو يناسللا ركفلا يف ([)1131002©193) ةيميلعتلا

 ميدقلا جحلطصملا ديدج نط ثعب يقلل 1/1 حك ا جاكعال جل دوعب

 هج 1310

 نيسرادلا دحأ لءاستي انهو . يميلعتلا لاونملا نع ثيدحلل (0103611006)
 :« 010364101016 065 تاغللا ةيميلعت نع اضيأ نحن ثدحتت ال اذامل " : الئاق

 اذهف ااموال1511046 3110166 ةيقيبطتلا تايناسللا نم الدب | هلا 5

 ةداكبلا تانعللا ةيميلطتل ىطعيو سبللاو .نطوسغلا نمااريثك. لي ريس لمعلا

 (1)". اهقحتست يتلا

 تاغللا ةيميلعت ناديم يف ةيناسللا تاقيبطتلا نع ثيدحلا يسصضتقي

 نأ هللا نكمي يذلا مظلل ةينانألا ءىابسلا نع قيدحلا ةيجيتملا ةرورضأاب
 ةيقيبطتلا تايناسللا تسميلو ٠ تاغللا ميلعت يف ةيقيبطتلا تايناسللاب تعنب

 ةيكلسلا تالاصتالا لاجم يف ) ةددعتم ةيناسللا تاقيبطتلا مرو 5: .بلسكف

 ةمجرتلا لاجم يفو .٠ اهليلحتو تامولعملا ةجلاعم لاجم يف و « ةيكلساللاو

 كت نيثلا ءىدابملا هذه نيإقكلذلو ل ةغللا ضارق كيم فو « ةياثلا

 بناجلل ىطعت يتلا ةيولوألا يف ةصاخب أدبملا اذه ىدبتي : لوألا أدبملا
 رارقإب اذهو ؛ يوفشلا باطخلا ىلع زيكرتلاب كلذو : ةغللا نم قوطقتلا
 ٠ ةيوغللا ةرهاظلل هليلحتو هفصو بس موقي د || ةسفن ىناسللا ثحخبلا

 ةغللا ماظنو ةقوطنملا ةغللا ماظن ؛ نيفلتخم ن 'بماظن ني دب لصفلا اذدبم ىلع

 ضارمأب ةقلعتملا مهثحابم يف سفنلا ءاملع انكبأ قلم اياك رد ةبوتكملا

 ةبوتكملا ةغللا ماظنو . ةقوطنملا ةغللا ماظن نأ ىلع نوعمجي دا ؟ ةغللا

 اهتقيقح يف ةيوغللا ةرهاظلا نأ وه كلذ رربمو ٠ (2) نانيابتم ناماظن
 .هب قحلمو ظفلل عبات طخلاف .٠ ةبوتكم افورح نوكت نأ لبق ةقوطنم تاوصأ

 انمامتها لبق قوطنملا ءادألاب ايل وأ مامتهالا تعجب تاذلام»بعنفلا اذهلو

 ةراهم ملعتملا باسكا ىلا فدهت ةغللا ةيميلعت نإ ذا ؛ بوتكملا ءادألاب

 نيتراهم يف ىدبتت ةيوغللا ةيافكلا نا وه انهه هركذ بجي امو . يوغللا
 : نينا



 ف ًَ ددعم ةغلل ةبنبا ديل ا ا

 نسون عق بوتكملا باطخلا نتنع قولطنملا هج نيف نإف كلذلو
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 قع قيرراشتل هملازود ال دشن وع

 ٠-ما ور عدم حج

 كلذ دكا اهو + بجوغاديبو ايملع ةاخوتملا ةياغلا ىلا دعب لصت مل تاغللا

 اه ليلقلاب سيل نهز ذشعف. ٠ ةغللا داتسأ. اهم. يتاعي ىقلا ةيملغلا ةلزعلأوه
 انف هتدام اربتعم ةيناسللا ثاحبألا هتامامتها نم دعبي ةغللا ذاتسأ ءىتف

 ىولسم ىلإ ىقري ال يمهو روصت اذهو . اهل يغبني امو ملعب تسيلو
 . يجوغاديبلاو يملعلا يع ولا

 ىلإ يناسللا .ثضايلا ىعس ىتلاا تاياعلاا نأ ايضيأ مويلا ظحالل انل ؤاسكو
 : ةهالا لكس تامامتها نع . ماعلا يعفنلا اهعب ب :٠ ةدعب لاقت ايئاطف

 ةيملعلا تازاجنإلا ىلع. علطي امدنع لمأ ةبيخب:باصي دق كلذ نم رثكأو

 نأ هل نكمي ينلا ةيقيبطتلا بناوجلا دجي الو .تايناسللا لاجم يف ةريثكلا
 ب 1 ع

 .٠ ةمسك ىف اه رمدسسي

 لئاسملاب اريثك نومتهي ال اضيأ نييناسللا نيثحابلا ناف ىرخأ ةهج نمو

 ٠ يي رظنلا مهلمع ءانثا اهنوللحيو اين وفصب يشل تاغللا ديلعت يف ةيج وغاديبلا

 0 ظ : | ١ 4 ا _- 5 كارلا
 ١ 9 3 ١ .< ١

 ع دل

 سم 5 ١ .ء 5 : ١ * ١ ف | دع نا
 عءابضقر ا اذنه كلك ذؤن انتا . ىو هغللا تتحشلا نم بهبتيصقل و مينام مده ببنيعحل

 3 تقل م 7

 لاق امنيح تاغللا يملعم هب اجاف يذلا (01701535ا«]) يكسم وشت >

 ع يسم: ىأ .عذلفت 2 تيايئاسأللا نإ”: ةيكيرمألا ةدصتملا تايالواب يقتل يف

 كابالا نضحم نءاعم تاقللا يمتعسو قيبااسللا ظدح نك نهؤ#

 ةبصع ىلإ كلذ يف.لضقلا دوعيو.. معزلا اذه تدنف ةقحآللا تاساردلاو

 ةيضرأ عضو يف ادهج اولأي مل نيذلا نييناسللا نيثحابلا نم ةليلق ريغ
 ةيميلعتو تايناسللا نيب ةيجهنمو ةيملع ةقالع دوجو ةيناكمإل ةدلص
 مدقب ةميدق يه. امنإو +. ةديدجب ثيل عقاولا يف ةقالعلا هده نأ دبب .تاغللا

 ةيشمفاه تالواحم يف ةلزتخم تناك اهنأ ريغ . هسفن يوغللا ثحبلا

 ٠ قيقدلا يملعلا ءارجإلا ىوتسم ىلإ ىقرت ال

 تالواحم رشع عساتلا نرمقلا دنع هنأنثب نيحلأ ف هذلا ليبسلا اذه ىف دجن

 نيب ةقالغلل يلوحقلا راسملا ىف اهعضو. قكمي ةدئا
 نامثكتسا ىلع اضيرح نك يدلا ( 8. /1840) اهب ماق يتلا ةلواحملا لثم

 تاغللا ميلعت ةيقرت يف ةيتوصلا نع

 : فلؤم ل.8.80ائ04|556 هب موقي ناك هسفن لمعلا

 1١ 8رمعأو 0 م0013 105 1؟385ج3156 (1902)

 2- طمامعامع5 0ع ممم غأ1أوابع ةامؤمممممأ1897(816- 1908)

 نم.لوأ وهو ةيبيرجتلا ةيتوصلا تاساردلا باطقأ نم ثحابلا اذه دعب
 (55050973م16) قيرط نع تاغللا ميلعت يف: لجسفلا مالكلا مدختسا

 : فلؤم ( قالا 5355ا/ ) يسنرفلا ثحابلا كلذك

 ١ ةيحلا تاغللا ميلعت يف ةرشابملا ةقيرطلا )1599(
 11 و6 ه ا ,

 ١ 9 ١ ١ |89 .٠
 8 ص "

 هبل وصلا تاس رذلن 2 ىلا :ةيبعمجلا ) هتاقييطُت ٠.كتناوسضألا مدع ح3

 (. ]939 فت

 تتعحلا هه رق ككل 2
- 

 : فلؤم ارتلجنا يف 0016| ل 0865 دويج كلذكو

 1- مم هاباااصع هأ عصوا أ ؤط مهمة ع5 . اهملمعو 8

 2- عالع/الا5'030 عصواأذط ممممهنصمعامو 0161 هصقضل ا هم5065 7

 دهعمب ذاتسأ بصنم لغش يذلا ال. © . 6316+ اضيأ انيه رقت ٠

م فلؤم وهو ويكوطب تاغللا ةيميلعت ةيقرت
 فلا يف بتكلا نم ةعومج

 : اهنم ةيزيلجنألا
 1- مق 07350031 هآ 5مماكعص عمواأؤط امهم ععو 4

 2- م 01310173( 0[ عمواأ ذم اكله[: 05 08

 هس 1:23 د

ْ / 
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 ترب ومع <
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 ده هي جهلا جوي يووس ء سنع

 يوك
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 2- 500165 اذ طععمعط 350 002700313116 مطوم أ عو ( 1 ريو 1 ىلإ : هع ف بفعت ةيراظت كان ساحل ةهبلشل 0

 دن : ْ 0382178-02 2 22222222 ا نال ىلإ :تلازاه ىقلا تاساردلا يفو تاغللا ا ا

 نأ وألا تفل وسلا بيف اين ما سس 1
 ْ : 5 ١

' 
 نئث 3351 نأ ةهانملكس يه عسا راخمملا اذه نم ٠ هثنبح دع نيت

 ةرربم ةقالعلا:هذه.نآو + دويجولا :ةيعرش اهل تاغللا ةيءراعتو تابناسألا | 0

 يروم“ ةقاعت تفل و ٠١ تويجولا :ةيكزش اسف تي ل...( يزيلجنألا يناسللا ثحابلا دوهَج هاجتألا اذه يف جردنت دقو - ١
 اك يذلا  هسفن يكسموشت اندجو دقو . هسفن ىناسللا ثحبلا ةعيبطب افلس و ب 2

 ىلإ] 944 نم ندحنل ةعماجب ةضهاعلا تاين ئاسللا ةااسسأ تعيس 5 هذلا أ 1
 1 1 1. 6 1 . 1 » 9 1 : 1 ع م نجا هنأ ا ل

 1 . َ . تاغللا 3 || : ةفسلعاا ا ناد ا |
 عباطلا لمحت يتلا لامعألا ضعب لالخ نم ايلمع هكردتسيو يأرلا [ ذه يميلعت و ةهماعل تنادئاسللا نيب ةيملعل ةلصل دعاك ف رهسأ 5

 قبط يذلا 8ها01 5056/5 اضيأ كلذ يف هقفاويو ىميلعتلاو ىجوغاديبلا 0

 ف ( ءيقذ ول 1 ةيرلقتلا 1 ب هثثسا 1
 ميلعت قئارط ةيقرت لجأ نم ةيليوحتلاو ةيديلوتلا ةيناسللا ةيرظنلا ءىدابم جس يقاق ثاحبالا جئاتن رامثتسا يف اعيمج ءالؤه مهسأ دق 1

 . ةيكيرمألا ةعماجلا ىف ةيزيلجنألا ةكللا هلك كلذ ناكو . تاغللا ميلعت قئارط ةيقرت يف اهقيبطتو ةيناسللا تاساردلا 1
 اكيرمأب نيب رادلا نم ةليلق رع ةبدصع .ةجتهسفل كقاولا .يقزوب

 ابورأ يف
 افا أ ا ا 5 قئارط ريوطنل ةيناسللا ثاحبال

 : 8 0 ءياع

 . تايناسللا يف ايدعاق انيوكت ىقلتي نأب مزلم ةغللا ذاتسأ نإف انهه نمو نم ةدافوا لجا نم ةدهاج ىعست تربن ا

 :عال وها نق .. كاخللا مدلعت 0
 ٌ : 1 0 | 2 ش

 الطصالاو ميهافملاو تاي رظنلا صعيب هيارد ىلع ناوكيف :عءداؤشه نم . ت ميلعت ١

 ء د ا ١ ١ . 5 01 00 م هت م ١ . ضي 3

 يف اصتخم نوكي نا ةرورضلاي ينعي ال اذه نكلو:. ةيقيبطتلا تاءارجالاو 00000 5 4

 : ةيلاتلا تامامتهالا طقف هبسح امناو . تايناسللا هجنماجب ايزيلجنالا هغللا دهعمل ريدم لوا بصنم لغش ىذلا 2068 |
١ 

 ةعغللا ميلعت قئارط ريوطت يف هثاحبأب مهسأ دقف اناا عادأو 30 - ب مما مو[

 4ك أ : 1 ||

 ٠

 فدا و ١ تنامتأسللا نيف ةمعفلا ثتنتحملا ةحشللأ ةاثسا 2ةامامتحا ره قيل أ + 0 ا 0 0 هعب ةغل | اهفص وب 34 رباح د

 6 0 ' : 8 (ن[2365150 017 عضو 85 ماد مطوع
 با طع دك نه ركب. ةغقلا يطق لة راديسملا بستكي نأ وبه. دييهولا فق 0 )1949 06 ( 0115١

 6-0 داد هك كا 5 0 سلا ةيوافل ةيافكلا كئاقمب

 2- 18 5أنءأناع هأ عموم ( العاب المعاك 1952)

 ديو. 214 2 1ك
3 ٌ 

 ١ ف ١ "م ءدأ 1ع. . 2

 3 حرطي دا نيجنهتملا ' ؤسلا نأل 5 ةغلل انميلعت ا يرظنلا ْ و ٠ تا ربصألا معو 6 تايناسللا يأ ثحان دس 81 55 5 ِ
 هلعم

 اجا رماو ةقمأجم د ةاكسأ هي 6 تاغللا و يف اف رو ةيناسللا ة 7 0 ْ : 1

 تالافملا نم اريبك اددنع رشن دقو.. هتوم ىلا 5ومأو 8و يف

 : هتافلؤم مها نمو . ةصصختم تالاحم جم يف ةيملعلا

 ىلع ؛ ىرخأ نود ةيئاسل ةيرظتب اررشابم قلم ةعللا ةلحبلا قلطتمالا

 ٠ رايتخالاو ءاقتنالا ىلإ ةرو رضلاب رطضم وه يذلا يناسللا ث ثحايبلا و

 هقيفحت ىلإ ىعسي + .ىحلا ةيميلعتلاو ةيج وغاديبلا فادهألل ا رظت.ةغذلا اس

 ددعت نإ ذإ ؛ ءانثتسا نود هيدل ةرفاوتملا تايرظنلا عيمج نم ديفي | 1- ظءاصعأمع5 08 معمصومعاوغأ مم 78093156 3 "نق 6

 0ع5 غااب013م15 ةمواو- قمه ءوزمو

 يو تىيوارج

 مجيد هب وسام و ربعوو ماج ا كفاح ةج ساما هاو

 ءاع تطمح 2 َ ٍ
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 دع جمس ب سسبوم بس يبس رع حيت واج 72 ه4 ىلع ةيمم_ قلاع وج بعسل وو يوي يحوم

 -_ تت تجنو

 ةيجوغاديبلا ةقيرطلا داجيإل امهم ارصنع دعي اهعونتو ةيناسللا تايرظنلا

 رارمتساب اهنيسحتو ةعج ١ رستلاب اهنييضقو ةسعاقلا

 بق هلل لخلف ال ٠ ةدودحملا هتمهمل ارظن ٠ ةيعللا كاتببأ نش ! ريخأ و دق

 حوضوم وه ديحولا همه امنإو : هتامامتها نم تسيل ىهف ةيناسللا لئاتسملا

 (2).ةيتاسل اهله رثكأ ةيسقن

 ةصلاخن' ه-ملا ىلع صوصخلاب ةغللا ةاتسأ ءامتهأ بيتي نأ بحت

 ىلع ليك شعب كنتو ٠ وود تيا ع وا

 وهو . فولأملا اهم اظن قفو اهملعت دارملا ةغللا نم ةراتخملا رصانعلا

 نأ اهل ن + هاو طقف ايجهنم ادعاسم نوكتا ن :ذ تايناسللا لهؤي يذلا رمألا

 2 دفارلا يميلعتلا 2 نمو .. فلل ىدعتت

 رسش يهف : ملطتملا ىدل اديدج | يسكر ف رشتإل ةنلمعلا هذه 8 00

 5 ملعتملل ىعيبضلا عافت ال
 ب

 يدهت ةرصاعملا ةيناسللا ةيزظنلل ةيفرعملا ةليصحلا ىف لمأت ىندأ
 اسس سس

 ةلورسد. سافل مط نيلغشنملا عيمج ىدل اظوحلم امامتها كانه نأ ىلإ

 ىوتسم ىلع مأ ةيجوغاديبلاو ةيميلعتلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع كلذ .داكأ

م همدقت نأ ةيرظنلا تايناسلل نكمي امب . لاجملا اذه يف نيثحابلا | دارفألا
 ن

ميلعت قئارط ريوطت يف مهست نأ اهل نكمي ةيلمع تاو ارجإو تاقيبطت
 

 ىلا يجوع ةيبلا دديه يع نييصتصختملا نم ريث# أنبل كتتلو و تاغللا

يملع يعو نعا وعنتقاو تايناسللا ناديم يف نوتحابلا هب ءاج ام
 ةيمهأب 

 ايورأ ىنفا ترهظا , ةغللا ميلعت ناديم يف ةيناسللا ةيرظنلا نم ةدافإلا

 يناسللا ثحبلل ةيملعلا تايطعملا ىلع اساسأ زكترت ةريثك جهانم اكيرمأو
 ٠

 ةرتق يف ابضيأ ةكزتشم كاصاصتقخلا روهظ ىلا كرتشملا مامتهإالا اذه ىدأف

 . ةقحالا

 :؛ هسفن يملعلا ثحبلل ةيعقاو ةروص تايناسلل ىقيبطتلا لاجملا ىكبحأ

 دج 1395 ب

 بناجلا دوجو ةرورضلاب يضتفي يرظنلا يملعلا ثحبلا دوجو نإ ذإ

 يتلا جئاتنلا يهو . ةلصاحلا < جئاتنلل ةيجهنم ةيكزت وه م

 اع ةنافإلاو اهرامتتساو ايتاداسس قيبقنلا و اع رابكتلاب عقاولا يف قبطت

 نا رربملا اذهل نكميو : ةيناسنإلا ةفرعملا نيدايم نم رخآ ناديم يف

 ةَيميلعتوب تايناسالا نيب ةيجوغاديبلاو ةيجينملا ةقالعلا دوجول ايفاك نوكي

 : تاغللا

 نقب حموش لعوب ة رصف +. ووتسقلا اذه يبلع ماع ٠ ةيميلعتلا حبصت

 ن 2 ؛ ةعونتم تاصصختو ةقظقم تاعامتفا
 يضتقي يقيبطتلا ناديملا

 ؛ةشيابشم تاضاصققلاا مهل نيذلا نيثحابلا نم ليلق ريغ رفنل ةلاعفلا ةكراشملا

 ابتدا يبه لاب ٠ بعسل ل اسسللا ثحابلا مهت الا تاغللا ةيميلعت نأل كلذو

 ةطاقأ ليلد اذهو. يريرتنلاو يناسقتلاو ىناسللا نيب عمجي يذلا كرتشملا

 نسضي يذلا وهو يقيبطتلا ددخيلا هب زيمتي يذلا يضاعجلا ع ءهباطلا ىلع

 (9): ةعجانلا .لولحلاو بباجيإلا تئاتنلا

 ىلا عا ةهمسس ةدح نسل ةيوب رتلا و ةينسفنلا 8 ةسئاسللا تحلل تلصإو دقاو

 1 | قا ١ 3 . ءاا 1 هدرا ٍ

 يىسه. فلاسس اهيلإا انريسلا ىلا تامدتهالا ةذه نيب زجا هحلا نا اهادؤم ةقيقح

 .هتاد دح ىف هيوغللا ةرهاظلل ةقاولا يف اهل ةوجو ال ةيفهرو ةحأ دح

يم ليلو لكك لمعي امليتل كيسي ل ينم اي
 د

 هفقيرط نيبو ةيرطفلا ةيوغللا ىنبلا نيب نأ يهو ءرخآلا نع لزعمب

 فهتغايص ةداعاو يفاسكتسا ننفا ديال ةينمض نينا وق وهو ةراق تاقالع اهباستكا

 (10) هقيقد ةيملع ةغايص

 ةفغللا ميلعت : ايناث

أ نعمت اللا دبي ف
 قج

 اهزيزعتو فراعملا هذه باستكا
 مامتهالا بجي او ٠ رارمثساب اهنيسحت مث .

 ع 13191 تج
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 ١ لا ! ا 3 3 ل 2 ا ىلا م :

 همث نمو . اهتيقرتو ةيميلعتلا ةيلمعلا ليلحت يف ايزكرم ةفيظو تابناسلل يشب بلاصلا ةبرجت نإ ذإ ؛ ةيميلعتل | هيلمعلل هتباجتساو و بلاطلا ة هيلباقب_ر رثكأ ل ا

 1 5 0 هن 1 - ا 1 7 7 1 دعا يك : ١ ١و "1
 ا 7 ل. ا

 دام ةحسملعلا تايد مح رمجتب توجبنم ماطصل ةغللا ل ٠ هيجوغاديبلاو هيميلعتلا ةيلمعلا حاجن يف ساسألا 1

1" 
دإ يلع رذع تاو طفوا فيجي دي ١ م .

 ,.ملعي نمو ماي م ةقتح كار

 نأ اهل نكمي يتلا لما وعلا رع لعءاستي 3و ماقملا اده 65 ادن رادلل نكمي | ' ١
 : لو م وذ ' واستلا ا 21

 نوسكن ن نأ انآ نلكسي هتايكا ةنيعم ةغل ملعت ىلإ هوعدتو بلاطلا ثحت ا
ِ 

 ا
 ملعب اذام 1

 1 1 ١  0 000؛ 0 9 8 0 ١

 ؟ ةيجوغاديبلا ضارغألا قيقحتل ادام 3 اه ركمي ةيناسل ةيرظن يآ قصف ىف لوغت تالا ركام 0 يف ! هعجانلا ةيج وغاديبلا قئارطلاو
ْ ' 

2 

 | .«سروبإ .

 متل نود غلق ملت لاجم يف ةيناسلا ةيرنا قبطت نإف كر 0
 : .ء )٠ ع 5 7 ُز 0

 8 سؤ

 كلذ دافتلو 6 و خلا ك4 لمع ا ا 22 دج وغادب 8 كلا تناجا ١ 06 أ ,نكمي امخ ثحبن نحن و رايك 4 نسيعب اهذخا نم ديا تك ؤاستلا هده ١ ا

 ةمعخأ وقلااو ع ٍدملعلا ةبن دن الإ . ا ب الاوأ ١ 3 595 وشحن نا مانع سبيل ةغللا منلعت نأل : تاغللا ةيميلعتل تابناسللا همدقت َّ

 رييمتلا ةرورضلاب يضتقي اذهو . ةيميلعتلا وا ةيج وغادببلا لا نم دبل دتفده نوكي نا بجي امنإو . ةنيعم ةغلل ةتباث ريياعمو دعاوقب ملعتملا ةركاذ 1

 ؛ ةيميلعتلا ةداملا جمانرب عم ايباجيإ لعافتيو كراشي اجت نأ وش /
 .ةغللا لامعتسا ةيفيك ميلعت نيبو ٠ ةغللا لئاسم ميلعت 0

 يلب نهد فى تاملكلا نم ةح وتفم ةحئنإل عضو ىلا فدهب ال ةغللا ميلعت ل

 ةدعاسم ةليسو ةيجوغاديبلا دعاوقلا لعج ىلإ هفتحم فيلل ملطم مس هيميلعللا ةيلمعلا ةيقرنا يف هسفن وه مهسيل ةبسانملا .تاراهملا هباسكأ نكلو 1

 نونكي و ةيناميللا دعا وقلا هصدقت اه ىلع د “ل اتتساألا اس: ةمسهيلعتلا ةفامأ ١| ءاقثنا 8 تسيلو بيئاسأو قفار زي هكت يىه لاقنإ مك د هف رعسلاف ا , ديسيحلا ا

 لمعتست يتلا ةيفيكلا ميلعت ةيلمع ليهست ىلوألا ةيردالب صا رق دقع لم اص ويف متعملاو ءولعتلا نفي املعت دادزي ملعتملاف + تامولعم تشم 1

 . عممدجملا لحاد هغللا اهقفو 1 دحصلا . 1[ 15 ةجألا كو 1 1 ةيصحيسة وع
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 ى' ىعسي يتلا ةيجوغاذيبلا تاياغلا طبض يف ةغللا ماعم ح حاج د ةيملعلا ةساردلا اهنإ ثيح نم تايناسللا نإ ؛كئنيح ٠ لوقت نأ انا نكي
 ةغل ميلعت ةمهمب 9 هل لوخت يتلا ةيتاذلا 0 ىلا اناس ْ ةقيقحت ةهيرورض ةيجهنمو ةيفرعم ةليسو حبصت ةيوغللا ةرهاظلل ةيعوضوملا

 :طورش ةثالث هيف رفاوتت نا نم دنأل كلذلو .ة تاناغلا ه«بضوتي كالذو : ةيميلتلا ةيلمعلل ينا رجإلا ل | ديد 1

 ةهج: نم قئاؤعلاو تابوعبضلا كسلدتاو 1 ةئفنح نم ةيجوغاديبل دل فادهاا و

 يتلا ةيوغللا ةيافكلا لعفلاب كلتما دق ةغللا ملعم نوكي : ةيوغللا ةبافكلا _ 1 فوس ةيفلتخملا ةيناسللا تايرظنلا ىلإ ةغللا ملعم ءوجل نودب هنأل .٠ ىرخأ

 . احيحم ك3 انهم أ اهل 3 دو | 1 ض كأي نول ةغللا 5 ْ ا ' مبسعب م ٠ عمتسملا  ملكتملا كك ةغلل بيسر ةيلمعلا كلا رذإ هيلع زيسعيب

 55 كاسعتسإو هي جست . اهميلعت دارملا ةغللا ماظن نوكت يتلا ةيناسللا رصانعلا ذ ديدحت اضيأ هيلع

 لصاحلا روطتلاب ةيارد أح ةغللا ملعم نوكب :هثحب )اج د ماملإلا 2 ةحل فصو كابعش: يق ةيناسللا ةيرظنلا تامهسا ىلع ْز كب زداب كلدو

 ةيرظنلا هيلإ تلصوت ام اع فرعتلاب كلذو : يناسللا ك 1 ْ 57 . هيرشبلا ةغللاب انتفرعم قمعب يذلا ليلحتلا وهو. اهليلحتو ةيناسنالا

 . اهليلحتو ةغللا فضو نادم ىف ةيئاسللا

 نيطرشلا ىلع دامتع امتعالاب الإ كلذ ققحتي الو : ةغللا ميلعت ةراهم -3

 -141 ظ حا 140) ت
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 تبع كبيوستحتا بسسس بلع

 ىلع عالطالاو ٠ ةيميلعتلا ةيلمعلل ةيلعفلا ةسرامملابو ٠ ةهج نم نيروكذملا

 (13). ىرخأ ةهج نم يوبرتلاو ىناسللا ثحبلا لاجم يف ةقحاللا جئاتنلا

 ساسألاب يه يتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا اجت ةيرورض ةثالثلا طورشلا ةذهو

 افلس ايهم وهف .تامامتهاو تاداعو تاردق ملعتملا كلتمي : ملعتملا أ

 لك صررحي نأ ونه ىلنرألا ةجردلاب ذاقسألا. روهو.+ :ياعيشسأالاو.ءابقنالل
 هؤاقتراو همدقت مكيل اهزيزعتو هتامامتهال رمتسملا ميع دتلا ىلع ضررحلا

 : سلعتلل مذا ةعتسا ةيوضتقي هيضتفي ي عدلا يعيبطلا

 قيرط ع :كتذنو قاشلا كمعلا اذهب مايقلل ايهم اسضبأ ره :ةاتسألا باب

 ذللا ممثتسملا نيسحتلا قيرط نغو يلوألا يجوغاديبلا و يملعلا نيوكتلا

 لغَجت ةقيرطب ٠ يوبرتلاو يسفنلاو: يناسللا نيوكتلا ىفا رضختي نأ بجي
 داتسألا نأل رارمتساب اهنيسحتتو 4 تاهولعم ديدجت ىلع. لبقي.ةسفن دلقسألا

 هتامولعم لعجي اصاخ ايفاضإ ادهج لذبي نأ بجي سدنهملاك لاقي امك

 نيوكتلاب الإ كلد قفحتي الو ناديملا يف ايموي اروضح ةرضاح هفراعمو
 1 (4): رعتنسسملا

 كلذل ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةيغيلبتلاو ةيلصاوتلا ةليسولا يه : ةقيرطلا - ج
 ةيلمعل ةيج وغاديبلا فادهألا قيقحت ىلع دعاسي يذلا يلمعلا ءارجإلا يهف

 روطتلل اهتاد يف ةلباق ةيميلعتلا قئارطلا نوكت نأ بحلب كلذدلو ؛ ملعتلا

 هتاقت زال

 :ةيلاتلا ةيجوغاديبلا رصانعلا ةيلمعلا اهتاءارجإ يف تاغللا ةيميلعت يضتقت

 يناسللا ءارجإلا 1

 ةيرظنلل ةيفرعملا ةليصحلا نع ادبأ ىنغ يف ةغللا ذاتسأ نوكي ال
 عضو ىلع هفعسيس ةفرعملا هذهل هباستكا نإف كلذدل ؛ ةرصاعملا ةيناسللا

 ب 1182 ده

 هذه سكعنتسو .٠ هميلعت نأشب وه يذلا يوغللا ماظنلا ةينبل لماش روصت

 اذه رثؤيف . ةيوغللا ةرهاظلا ةقيقحل قيمعلا هكا ردإ ىلع باجيإلاب ةفرعملا

 « روطت اهرفوي يتلا ةيرظنلا ةيضرألا قفو ةغللا ميلعت ةيجهنم يف هلك

 رهاظملا 8 يفاكلا يملعلا ريسفنلا مدقي نأ هناكمإب يذلا يناسللا ثحبلا

 . اهميلعتو ةغللا ميلعتب ةقالع اهل يتلا

 ةيميلعتلا ةداملا رايتخا >2

 . ةدحاو ةعفذ هتيلومش لكب يناسللا ماظنلا ميلعت ةغللا سيرذت ىنعم سيل

 تاراهملا ملعتملا باسكإ ىلإ ساسألاب فدهي ةنيعم ةغل ميلعت امنإو

 كلذ ئبف ىنعارت نأ .بجيو : ةيساسألا ىنيلاب ةنقالع اهل يتلا ةيرورضلا

 هتياردو هتامامتهاو ملعتملا ىوتسمو ةيميلعتلا ةيلمعلل ةيجوغاديبلا تاياغلا

 رصانعلا يف ءدبلا ذنم ةغللا ملعم ركفي (15) ةداملل صصخملا تقولاو ةيتاذلا

 كلذو « ميلعتلا تايوتسم نم نيعم ىوتسم يف اهميلعت هل نكمي ىتلا ةيوغللا
 : ةيلاتلا ةيفكلاب

 زاوطأ نه .نيعم روط يف ملعتملا مئالت اهبيكارتو ةغللا ظافلأ لك تسيل - 1

 ٠ يوغللا هومن

 ةغللا تانوكم لك ىلإ ةجاح يف ملعتملا نوكي نأ ةرورضلاب سيل - 2
 امنإو ؛ عمتجملا لخاد ةيلصاوتلا هتامامتهاو هضارغأ نع ريبعتلل ةنيعملا

 قيقحت يف اهجاتحي يتلا ةماعلا ميهافملاب ةلص اهل ىتلا ظافلألا هيفكت دق

 : ليسا وثلا

 يف بيكارتلاو ظافلألا نم ىصقأ ذح باعيتسا ملعتملا ىلع رسعي دق 3

 نم سرد يف اهاقلتي يتلا ةفرعملاف ؛ ٠ هملعت لحارم نم ةنيعم ةلحرم
 ىدل ةيباعيتسالا ةقاطلا ةاعارم عم ادج ةدودحم نوكت نأ بجي سوردلا

 رفني هلعجي يذلا رمألا وهو ١ يكاردإلا قاهرإلاب باصي ال ىتح « ملعتملا
 (16). ةغلل هملعت ةلصاوم نم

 ب 1ك



تسمم يف تيرجأ يتلا ج راجتلا نكعب تتسسأ دقن
 ناساف هيي عم 

 رايتخا يف ةغللا ذاتسأ دعاست نأ اهل نكمي ةيئاصحإلا ةيناسللا تفاسأ دل

 تقابلاتب”ةبتاتتللا"2ع1وَقلا ”رابتَحأ ظطبترَيَو ؛ اهميلعت دارملا ةيوغللا رصانعلا

 يف ةسردملا ةداملابو ٠ ةينمزلا ةدملابو . ملعتملا ىوتسمبو ٠ ةغللا ميلعت نم

 15, ايقات ده

 ةيوبرتلاو ةيناسللا ثاحبألا روطت نأ وه هيف كش كش ال يذلا رمألا

 ةيقرت يف ةصاخب كلذ ىدبتيو . تاغللا ةيميلعت ىلع ةلاحمال سكعنبس

 هلا مهد 11 نم دوصقملا سبأ كلو + لييصحتلاو غيلبتلا قئارط

 دوصقملا امناو . ةفيثك ةيوغل ةورثب يقلتملا نهذ راقي لم ملأ نم

 يف اهتايوتسم لكب ةغللا لامعتسا يف ةنيعم ةراهم بستكي هلعج وه انهه

 ةجاح يفوهف ةجيتنلا هذه ىلإ لوصوللو . ةبسانملا تاقايسلاو فورظلا

 يتلا ةيلوألا ةدعاقلا دعت يتلا ةيفيظولا بيكارتلاو ةيساسألا ظافلألا ىلإ

 .٠ ةيعرفلا ظافلألا تالالذ يف ضوخلا نود تاغللا نم ةغل اهب زيمثت

 ,: تي ولطظيملا دع نقلا اقحال' اهباستكا ' كمي محلا ةيلب ةةتلا دعا هلا :
 3--- ع و .٠ 8 ايس .٠ اك نم ونحن رو 50 هع

 أدا 01 رمأ هل ميقتسب ل 3 ةيوغللا ةداملا رايتخ ددحأ ن 'ناف ةأن ركذ اذه نئلاع ءانب ْو

 : دي نيدفاز ىلع. ئ 55|

 يتلا ميهافملا عيمج ءاضخحإ ةيمهأب قيمعلا هيعوو يبرملا رود : امهدحأ

 لجأ نه يعسلاو .هملعت لحارم نم ةنيعم ةلحرم يف ملعتملا اهيلإ جاتحي

 اهل يتلا ميه ميهافملا نيب ةنراقملاب كلذ ززعي دقو « اقيقد اعل ادوصقا اهديددق

 يسشلا ريقاقيلا و د دبع نم ةينمز ةلحرم يف ملعتملا لفطلا تامامتهاب ةقالع

 يسردملا باتكلا يف دسجملا يميلعتلا جمانربلا يف لعفلاب هل مدقت

 .ليصحتلا ةيلمعل ةمعدملا قئاثولاو | صوصنلاو

مشل ةلاقألا ةبسنلا ب 2اس قع ا
 لعق بة 

 اهل نكمي يتلا تالي اليدعتلا وأ تافاضإلا مث ؛ ةسازدلا جمانرب يف ةررقملاو

-144 

 018 ةيتو
 ةاتاملا ميلعت يف ”حردتلا "5

شامتي ايعيبط ارمأ ةغللا ميلعت يف جر ردتلا دعب
 ستكالا ةعيبط عم ى

 .عسطو مان راثعأالا ,نتيعي لماعلا اده ذك نم ديال لانو: هنقي رقللا

رصانع ةثالث َه ةاعارم عم يميلعتلا جمانربلا
 : ةدسايسأ 

 يرورضو يعيبط زفأ ةلوهس لقألا ىلإ لهسلا نم جر دتلا : ةلوهسلا تأ

ملعتملا ىقتزي ذ/ : مثمتلا ةيطغ يف
 نم ةيوغللا هتاراهم باستكا يف 

 اهلامعتساو اهباعيتسا ةيلع لهسي يتلا ةيوغللا ريضاتعلا
 رصافشعلا هلا

ا بجيو . رثكأ اجضن بلظتت ىتلا ةدرجملا
 همدقي ام ىلع ءانهه ٠ زاكترال

 5 ةمأعب ةيناسللا 10 اردلاو يناسللا عامتجالا ملعو .يناسللا سفنلا مل

 ادهب مازتلالا ةيميلعتلا ةيلمعلا يضتقت :صاخلا ىلإ ماعلا نم لاقتنالا

 ةنيعم ةيوغل د راهم ىملعتملا باسكا ني ىعسلا َهيِلَمَع ا ىف هقيبطتو ا !ددعلا

 تاعا رحاب طبتر ِ د ينلا ةصاخلا ةدع فلا لبق ةماعلا ةدعاقلا نس دك نأ هنققف

 2ادوج يقلع امين هك ظافلألا سردت نا بجيو ؛ ةنيعم ةيليوحت

 سدت ل بحتو . 5ل رجم تالاحإب ةقالع اهل يتلا ظافلألا لبق :ةسووبسحم

 .ةدقعملا بيكارتلا لبق ةطيسبلا بيكارتلا

 ةمئاقلا لكشت يتلا ظافلألا نأ وه هيف بيرال امم : تادرفملا رتاوت 4

 كانهف .٠ اهرتاوت ةجرد تثيح نم اهنيب اميف فلتخت ام ةغل يف ةيمجعملا

 يهو ٠ فاؤتنم نيسم رثكأ ةجردب مالكلل يلعفلا ءادألا يف رتاوتت ظافلا

 ةيلعت يف جردتلا نإف كلذلو . :ةيساسألا ظافنألا + ةداغ تعنت ىثلا ظافلألا

 ساق | عمطو ءانثأ ريئاوثلا أدبمب است ةرورضلاب يتقي ةيغللا
 (19). ةنيع.- ةغلل ىميلعتلا

 ب 145 ب



 : ةيوغللا ةداملا ضرع - 4

 ارودكةداملا نضريعل نأ وه ةيميلعتلاب ةريستيملا عيمج ىدل دكؤملا زمألا

 هنيوكت لالخ نم لهؤم ةغللا ذاتساو ٠ ةيميلعتلا ةيلمعلا حاجنإ يف ايزكرم
 : ١ طم نأ تس هنألا قالؤ ةقطقل . , نيقتلل ١ د ىلإ :كمخنا غ4

 هسفن ىلع حرطي نأ نم دبال كلذ قيقحتلو . ميدقتلاو ضرعلا ناقتال يلوألا
 : ةيلاتلا ةلئسألا

 . تاليجستلا . يسردملا باتكلا ) ةداملا ضرعل ةعجانلا ةليسولا يهام -أ

 ؟(...مالفألا

 ؛ ةداملا ضرع يف اهيلع زيكرتلا بجي يتلا ةيناسللا رصانعلا يه ام - ب

 ؟ ملعتملا ىدل لولدملاو لادلا نيب ةقالعلا كاردإ طيسبت انل نكمي فيك - ج
 ؟ رخآ ىلا سرد نسم ملعتملا ةيغاون فلتخت:لهاج ف

 عضو يف ةغللا ملعم ىدل اقيمع أيعو تالؤاستلا هذه نع ةباجإلا لكشت
 ىلع اساسأ زيكرتلا بجي كلذلو . اهميدقتو هتدام ضرعل ةيجيتارتسا
 هيوغللا ةداملا ضرع لالخ نم ملعتملل اهميلعت ذارملا ةراهملا وأ ةربخلا

 . ةافتنملا

 بجي هعجان نوكت ىتح ةيميلعتلا ةداملا ضرع ةيجهنم نإف ءانهه نمو
 :ةيلاتلا رصانعلا اهيف رفاوتت نأ

 اه حس مساعتا ا رهلا ةملقثلا ةاظن: ديدختاد

 .ةنيعم ةغتل مح يلعت يف جردتلا نلسنكا زرساقاقأ نمدح

 . حلا ر ملا هذه :بيتزتل ةيسفنلاو ةيناببللا نسيناقملا ةاعا دس
 : ضررعلل ةنوكملا ةيساسألا تادحولا طبنض
 2 تادح ولا ةةله نفي هكنقاولا ميس د

 ةمضوي يتلا سسألا ,ننم اساسأ لكشي ةيميلعتلا ةداملا ضرع ناف كلذلو

 صضرعغلاب أ جمانربلا اده تقادشهإأ قفحتت الو 0 ىئسسأ زدلا جمانربلا اهيلع

 تاربخلا (20) ةرورضلاب نمضتت يتلا ةداملا يهو.. ةيوغللا ةداملل <جانلا

 : ةيلاتلا
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 ١ - ةغلل يسجولونوفلا ءماظنلا باستكا ٠
 .٠ يناسللا ماظنلل ةنوكملا ةلادلا تامالعلا كا رانإ فق

 . يسحلا عقاولا يف هيلإ ليحت امو ةماكلا نيب ةقالعلا كلاازحإ - 3

 , ٠ ةغلل يجولونوفلا ماظنلاو ةيجولوفروملا ةينبلا نيب ةقالعلا كاردإ - 4
 . فيلأتلاو بيكرتلا ةيلآ كاردا 5

 . :ءالسسمإلاو ةعارقلا :ةاساقتا ب

 . بوتكملاو يوفشلا با ضظخلاو راوحلا ةيلا كال تسقيااب 7

ب ملعتملا اهبستكيال تاربخلا هذه نكلو
 تناك اذإ الا ةعرسبو ةلوهس

 ٠ ةصاخب ةيقيبطتلا تايناسللا و ؛ةماعب ةرصاعملا

 ئرشللا يرهتلا ى 8

 هنإ ثيح نم ايجوغاديب ازكترم تاغللا ةيميلعت ىف ىوغللا نيرمتلا دعب
 كلذو . يوغللا ثدحلل ةيلعفلا ةسرامملل ةيفاكلا ةردقلا كالتماب ماعتملل <.

 دارملا يناسللا ماظنلل ةيبيكرتلا ةيلألا نوكت يتلا ةيساسألا جذامنلا كارداب

 يوبرتلاو يئاسللا ناديملا يف نيثحابلا تامامتها نإاف ةمث نمو
 ٠ نيرمتلا ةيقرتل لبسلا عجنأ نع ثحبلا ىلإ ةرورضلاب فرص:
 ليلذتل ةفلتخملا هتاءارجإ طبضو .٠ ةيجوغاديبلاو ةيميلعتلا هفادهأ ديدحتو

 ةيينمألا شلل ةماب ان ملت و وبل يتب تل كناياتسلا
 دن / مم يف ةيليصحتلا ةيلمعلا روطت مامأ

 : ةيصاقن

 + هقول ١ ' 5 6 16 ملا ف . ٌ

 سكعي «؛ كاذ ذإء وهف . ةيلالدلاو ةيبيكرتلاو ةيتوصلا هتايوتسم لكب ىناسللا

 ةفلل يدعاوقلا ماظنلا كالتما ىلع هتردق مدعو ملعتملا فعض دس ويبدي مو
 .٠ 2 ١

 سا 47 ت



 ةيجوغاديبلا ةيلمغلا راسم ىلإ اساسأ دتري يذلا فعضلا وهو . ةنيعملا
 ديما - -تاذلاعجب-رسمألا ادهلو- تتوتن تلا -ةيلمعلا ءانثأ سس تلا سرس عتلجتلا“ ”عاوت - :

 ناكأ ءاوس مالكلل يلعفلا ءاد دألا ! ىق.يوغنلا أطخلا ةرهاظب رثكأ مامتهالا ن
 . ابودكم م ا اقوطنم 001

 ةيميلعتلاب نيمتهملا دوهج هجوتت نأ بجي هلك اذه ىلع اسيسأتو
 ىدبتت ىتلا ةيوغللا ءاطخألا ءارو ةنماكلا بابسألا نع ثحبلا ىللل
 ايناجم ربو اهطيص ةلوطسو : ىرفلا ظعحلا مطخللا ةييراس عال
 هذهو « اهيلإ ةيدؤملا تابوعصلاو قئاوعلا ليلذتو ٠ اهليلعت مث . يئارجإلا
 ةجلاعمل ةعجانلا ( قئارطلا نع ثحبلل ةيقرت دعت اهتاذ دح يف ةيلمعلا

 . ملعتملا ىدل ةيظفلتلا ةيلمعلا ضرتعت يتلا تابوعصلا

 ةيناديملا تاساردلا ىد ! اهترصخح ىلا ةغئاشلا ءاطخألا نمو

 (21):ىلي 5

 ةيوغللا رصافعلا نيب ةيفيظولا تاقالعلا يف رهظت يتلا ءاطخألا 1
 تاكرح ) اهيلع لدت ىتلا ةيفيظؤولا تازيمملاو ىناسللا ماظنلا ةينبل ةنوكملا

 ] .( با رعإل

 ةبكرملا ةينبلاو ةطيسبلا ةينبلا) ةيبيكرتلا ىنبلا لخادتب قلعتت ءاطخأ
 .( ةمزالتملا ةينبلاو

 ةلمجلل ةيساسألا رصانعلا ىلع يرجت ىتلا ةفلتخملا تاليوحتلا ةيلآ كالتما
 «٠ رامضإلاب ليوحتلاو ؛ فذحلاب ليوحتلا . ريخأتلاو ميدقتلاب ليوحتلا )

 (.نيمضتلاب ليوحتلاو

 يأ) ملعتملا صدأ ةيناسللا ةصملختألا لخادت نوسأ] عجرلت ةيدرولطما ءاطخأ 3

 55 5 بدلا رمألا ) ملعتملا ةئيب يف ةددعتم ةيناسل ةملقتأ دوجو

- 148 

 ىرخألا تاغلل يدهاوقلا ماظنلا طقسيهت ةجرد ىلإ هيطشي هبا نعت

 ةيقرت يف ةيرهوجلا_ةيميلعتلا_ةليسولا_يروغللا_نيرمتلا نوكيسانيمب

 ةسرامعلا ىلع ار داق هلعجي امم ٠ ملعتملا ىدل ةيوغللا تاذاعلا كالتما

 قف ررعلا قبلا لامعتسا يف ةيفاكلا تا راهملا ملعتفلا .باسكا 2 اساس

 َة ام ناسلل ةيظفلتلا جذامنلا لكشت يتلا ةيبكرتلاو ةيجولونوف

 بجي ةاخوتملا ةيجوغاديبلا فادهألل اققحمو اعجان نيررمتلا نركي ىكلو

 : اهنم ةنيعم سيياقمل عضخي نأ

 هبيكرت نوكي نأو ٠ هاوتحمو هلكش يف احضاو نيرمتلا نوكي نأ بجي - ١

 سانئكتسالاو . هاوتحم كاردإ هيلع لهسي يذلا , ملعتملا ىدل افولأم يوغللا

هذه يف ملعتملا ةباجتساو ٠ هازغم باعيتسا ىف و ليبسلا هل رسيب امم هب
 ةلاحلا 

 . دوصقملا نس رتلا قفحتو ةيباجيا نوكت

 مسلعملا مدقي ذإ ٠ يوغللا نيرمتلا رصانغ بيترتب رثكأ مامتهالا د

 نم رصانعلا هذه جرختست ) اهخيسرت داري يتلاو ةديدجلا ةيوغللا رصانعلا

 (.كاردإلا ةصح يف ملعتملا هيلع فرعتي يذلا يوغللا جذومنلا وأ صنلا

 ٠ ةيلصألا ةيوغللا رضانعلا نيب ةمئادلا ةلباقملاب مليقلا ىلع عاطجلا نه ركتو

 ٠ ةنيعم رصانع بيترت رصنعب رصنع لادبتسا « ةيعرفلا ةيوغللا رصانعلاو

كت ةيوغللا نيرامتلا صصح نم ةصحخ لك - 3
 ةينب خيسرتل ةصصخم نو

 اناا تدع اختل 00 00

 : يلاتلا لكشلاب ةيوغللا نيرامتلا عونت دق - 4

 ادهاج ىعسي وهف « هدنع ةفولأم ةعزن يه : ملعتملا ىدل رحلا ءادألا أ

 سا 149 تى
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 نكميف :انهفلأ و اهعسس ناك فق ى ول ف

 كي درفملا لادبتسالاب يوغللا .نيزمتلا ةيق
 نأ نكمي يتلا ةنفاكتملا ةيوغللا رصانعلا بخ جو ءدلا لاديشتسإلا

 . يمالكلا قايسلا يف رخآلا اهضعب لحم اهضعب لحي

 ةقباسلا تاعومسملا لامعتسا ىلإ

 رصانعلا نيب بوانتلاب قلعتي يذلا لادبتسالا وه : درفملا لادبتسالا - ب
 قايسلا يف رخآلا اهضعب لحم اهضعب لحي نأ نكمي يتلا ةئفاكتملا ةيوغللا

 . يمالكلا

 : ددعتملا لادبتسالا - ج

 . يلاوتلاو قحالتلاب ةيناكم تاعيزوتو

 : .تايلاوح ةده يف:ةيتاسألا رصاقعلا روغفخ وه

 نلف صر سوو نم ) اهتيبثتتو « ةبستكملا

 5 هن وعْللا هل اولا دلا قيقحتل امهنيب ةقالعلا

 تيل ِث ةنا دايخ . ليسن نأ وسع احق ىلع ىتكاصلا عارجلا هه ليوحتلا ت2 مف

 «لعجي امم ةفلتخم قرطب اهكيكفتو ةيناسللا ىنبلا بيكرت ىلع ةردقلا ملعتمل
 م ةفلتخملا ةيوغللا ت هنأ قال ألا بسكب

 فادهت ئتلا:ةيخيسرتلا ةيلمعلا .ىفا ايساسأ انكر هدتتيح» نيرمتلا دعب

 . لاضاق ةنامع هك لحق لجأ نيينالسلا

 ىلإ عونتت نأ نكمي يتلا هرداصمب يوغللا نيرمتلاب مامتهالا يضتقي
 :اهنم ةفلتخم تايعجرم

 دع 3 21 نع

 و

 ةمزالم ةينأ ةيلمع ةيبطمل يذبو + ةيماتف بلاك يف ةدوج يب رامث- ا
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 ةنودملا دعي يذلا تادكلا وهو . ملعملا باتك ىف ةدوجوم ني زامت ه2

 اءزج دعي نيرمتلا نإف كلذلو « اهميلعت قئارطو ةداملا مدقت يتلا ةيف رعملا

 ٠ ةداملا هده , نم
| 5 

 نيرامتلا هذه عضخت نأ بجيو ؛ ةهسفن دات اتدسألا دادعإ نش نّيراست تح

 ٠ ةيجوغاديبو ةيملع ريباعمل

 . ةدحاو ةيوبرت ةسسؤم يف لمعت ةذتاسأ ةعومجم دادعإ نم نيرامت - 4

 تايتكلا ىلع ,ةامتعالاب حهسفنأ نيهلعتملا ةرشابمب مسقلا يف دعت نيرامت 5

 023( هتاهيجوتو ذاكسألا تاداشرإو ىسسردملا

 اهتيمهأل كلذو يوغلل تاس يلا

 . الماش اماملإ يو فنللا ماظنلاب ماملإلا -أ
 . ةنيعم ةيوغل ةينب باستكا ىلع زيكرتلا - ب
 . يوغللا ريبعتلا ة هيقرت - ج

 (24) ). ملعتملا دنع ةيوغللا ةيعادبإلا دة

 ةيميلعتلا لئاسولا : اثلاث

 لف اييتو قئاطلا هه قرت ا داش الب كردي ةرصاعملا ةيياسنإا

 ع 15 1



 | وس - تنك مسا سس "تتقن ”تقولا ف 5 اه روطلو اهش وتل نة

 هيج وخاديبلا وا دب |! ققحت نأ اهل اع ققأو

 . ةيعيلعتلا .لئاسولاب باعيتسالاو:كأرذإلا ىلع ةنيعملا مئاعدلا هذه تعنت

 ةيميلعتلا ضارغألا قيقحت يف ملعملا ةدعاسمل لخدتت ةليسو لك ىهو

 اده ةيلعاف نإف طورشلا هذه _عيمج_ بايغ يقدم انهت اسس يمس

 ىدل ليصحتلا تاردق ىلع ابلس نسكعَتي اممم اريدك لعامتتتمس زاهجلا

 (26)دلعتتلا

 .ةزيمتمو ةصاخ ةفاقث ةيوغللا رباخملل نإف افلاس هيلإ انأموأ ام ىلع ءانبو

 5 اديج ارامثتسا ترمثتسا اذإ ريبك دح ىلإ ةعجان رباخملا هذه نوكت دقو

 اسأل ةيقرت يف مهست نأ اهل نكمي ةنيعم ةيئقتو ةيملع سسأ نسل نم ملعتملا عمو . ةهج نم هتدام عم رشابملا هلماعت ءانثأ ةيجوغاديبلاو ١

 . تاغللا ةيميلعت ضرتعت يتلا ةيئارجألا تايفيكلاو . ةيميلعتلا فقاوملا فالتخاب لئاسولا هذه فلتخت دقو . ىرخأ ةهج 11

 . هيلا ةيعادلا ةيجوغاديبلا ةرورضلا فالتخابو ] /

0 , 5 5 ٍ 
٠ 0 

 .حيضوتلا قئارطل هيجوغاديبلاو ةيميلعتلا سسألا : اعبار اهمدختسي ةادا لك يه ةيميلعتلا لئاسولا نإ .ذئنيح ٠ لوقلا انل نكمي 0

 ىلع نيملعتملا بيردتب كلذو ٠ اهتيقرتو ملعتلا ةيلمع نيسحتل ذاتسألا 0

 3 تكا قم ثدح وأ لعف لك ةيميلعتلا ةيلمعلا يف حيضوتلاب دصقب يبرهوج ازكترم لثمت ةئيعم تاذاع باستكأ ةفلدخ هلا تا راهملا باستكا 8

 055(. هب ةيلعتلا 7 كامعلا ف 5
 نزلا ةردق لويكحجمت و 8 تناب وعصلا 5 اهخرشو ةيوغللا ةذاصهلا

0 ْ 
 هلثمت دعب يو تأ وو يدل :باعيتسالاو

 ويس ةيحيضرو تلا َق هنأ رطلا ةدهنو ؟ ى مسحلا ةريخلا عقاوب : ةيعيبطلا ا هيلعت نوبنك هةر ةةدسسلا ةب وغللا د ذملا ة دميلعتلا لئاس ولا هده ب نمو

 ءاكنمساا

 اق هدر نوقو قلتو ؛ ةيفاطسل ذرعا تا رايهملا بلاستك وسل
 اع

 ئدقرأ دعت ىتنلا رباخملا يهو ٠ تاْغَبْلا

 ريغل ةغللا ميلعت يف ةصاخب ادج ايرورض ةيميلغتلا ةسسؤملا
 . اهب نيقطانلا

 ةيساخلا يعارو نأ:بِجي اةيوقللارباعملا نع كيدع يأ نإف اقم نعَو
 فادهألا قيقحتل اهتقاط رامثتساو . اهميمعتو اهمادختسا ةيفيكو ةيعيبطلا

 ادودخحمو اتناثاأت ناكم بلطتت تازيهجتلا هذهف . اقبسم ةموسرملا ةيجوغاديبلا

 دق صتخم ينقت وأ يى اه خياط تاذ لكابم ح رطيد#ا رمألا اذقوب» ادج

 ةطيحملا فورظلا لك يفو ٠ اديج ًالالغتسا اهلالغتسا ةيفيك. ىلإ دوعت

 . ةيميلعتلا ةيلمعلاب

 اهنا نوكي دق ريخملا نإف ٠ يربخم جذومن طسبأ ىلع انرصتقا اذإف

 طورش يف « ةنيغم تاياغل نينيعم ذارفأل ةيوغللا تالجسملا نم ددع ملعتل

 نإ 132 دك

 :ةكيمهأ] اهضعن نكن ١ ةده طورش قسطا ايج وغ اديبلا 3

 دادعالا 3

 سردلا يف ايساسأ انكر  اعم ملعتملاو ملعملا ىدل - دادعإلا ربتعي

 عضو ىلإ ةرورضلاب ملعملا أجلي كلذل . ةصاخب يوغللا سرا ةنداس

علل يئارجإلا لاجملا اهلالخ نم ددحي ةيلمع ةطخ وأ ةيجهنم
 يحيضوتلا لم

نقتلا يف ثحبيو .ءسوردلا نم سرد يف هقبطي يذلا
 .هقيقحتل ةيسانملا تاي

 هديفنتو حيضوتلا ةرشابم - >2

 نم ضرغلا قيقحتل افلس أيهم ملعملا نوكي نأ بجي ةلحرملا هذه يف

2153 - 



 اهتيلعافو . ةيلمعلا هذه رثأب قيمع يعو نع نوكيف ٠ ةيحيضوتلا ةيلمعلا

 . ةمدقملا ةداملل هتباجتساو ٠ ملعتملا ىدل ةنماكلا تا ردقلا ةراثإ لجا نم

 ضرعلا ةيلمع

 : كيسا اةياسأ يلعرمأا جوتن ىلع وذسلا دهابج زكري ؛ةيميلعتلا

 ملعم صرحي نأ بجي اهحيضوتو داملا ضرع ميلا نو 1

 نأ فب يسيلتلا فنقوملا اذه ىف ملغتملا رود ل اهنتت قيرصيلااو :٠ يعمسلا

 0 دلقملا رودب خوفي كلد دعب مث . عمتسملاو دهاشملا رودب الوأ موقي

 2 ريسحتلااو عمسلا يتساح . دئنيح . ملعملا لغشيف : ملعملا اهب ماق يتلا

 رركيو ملعتملا عمسيف . باعيتسالاو كاردإلا ةيلمع يف نايساسأ نارصنع
 نوكت امنيح اديج كلد يعي دقو . ةيوغل ةداع هيدل نوكتت ىتح عمسيام

 ا ةيحيض وتلا روصلاب ةبوحصم ةيوغللا بيكا تلا 7

 ينمزلا رصخعلا 56

 نآل : .نمزلا لماع زابتعالا نيعب ذخأي سردلا دادعإب ملعملا مهي اهننع
 ةيجوغاديبلا فادهألا قيقحت ىلإ يدؤي هطبضو ةصحلا نمز يف مكحتلا

 دحات ةسحلا .لعج ىلع ملعملا نصرمي كلذلا. نيعه قزم نف ةاكرتملا

 ٠ ناصقن الو ةدايز نود بسانملا اهتقو

 ةباتكلا 5

 دي سفلا دعيج

 ةداملا ريسلاك قطا يفد يرقي هاج يذلا ا علا

 حرشأا ىلعلرم ةمياقعلا طقنللا ةصرقلا يلطعتإ نأ بنجوف « ةسرما

 جب 154

 . 0 6 5 جا . 5 .- 1 ترا 2ث ع " ١ 1 تن
 عيطتسي ال ةهلز ةباتكلا نود . ةدهاشملاو حامتسالا قيرص نع حيضووتلاو

 . اذهلو . ةباتكلاو ٠ ةدهاشملاو . عمسلا :رصانع ةثالث ىلع هنهذ زكري نأ
 ةلحرم يهو . ةقحاللا ةلحرملا ىلا ةباتكلا ريخأت بجي تاذلاب ببسلا

 (28): ةمدقملا فراعملا نصيخلت
 ذا اني

 ميوقتلا - 6

 فدهلاو ٠ ةيوغللا ةداملا ميلعت جردت يف ةلحرم رخآ يه ميوقتلا ةلحرم

 نيماعتملا عفد لالخ. نم رثكأ كلذ حضوتي.دقو.. ةقيرطلاو ملغتملاو ملعملا
 ةفلتخم فقاوم نع ريبعتلا يف اهرامثتساو ةيوغللا ةليصحلا فيظوت ىلإ

 همدختسيو . هملعت ى ىدلا ع ل وا تعب ركقفلا لج اهنم دسقل

 ةفرعملا لوقح نم بصخلا لقحلا اذه ىف ةعيرسلا ةفاطإلا هذه دعب

 لوعي ايفرعم ازكترم تسمأ ةيميلعتلا نإ : لوقن نأ انل نكمي ؛ ةيناسنإلا
 . ةيميلعتلا ةيلمعلا ليبس ضرتعت يتلا قئاوعلاو تابوعصلا ليلذت يف هيلع
 راسملا يف ةلصاحلا تاروطتلاب رثكأ مامتهالا يعدتسي يذلا رمألا وهو
 ايجهنم اهعطاقت دنم ةصاخبو .٠ اهخيرات ربع تاغللا ةيميلعتل يلوحتلا

 يملعلا اهعباط .كاذذإ. ةيميلعتلا تبستكاف ٠ ةيقيبطتلا تايناسللاب ايملعو
 : تاغللا ميلعت قئارط ةيقرت ىلإ هلك كلذ ىدأف . زيمملا يجوغاديبلاو
 .ةيبنجألا تاغللاب أ 6 مألا تاغللاب قلعتي كلذ ناكأ عأوس

 متتشدشماوه

 [نعمأ5 1350 : انصوانأ5(أوانع ةمماأوانغع عأ ل103عءا1وان4 - ]1

 0ع5 |3501465 .ه9
 7 ص ٠ هسشفن عجرملا 2

 نمزادملا يف ةيبرعلا:بيقارتلا:ميطتأةقيزط ٠ يميهاربإلا:بلاط ةلوخ - 3
 .42 ص 1981 ةنس 5 ددع تايناسللا ةلجم . ةيرئازجلا ةطسوتملا

 با 33



 .18.17 ص .اقباس روكذملا ع سصسصجرملا 061015 3130 - 4 1

 . 2] ص.ةسشن عجرملا 6

 . 24 .:23ص . هسفن عجرملا
 . 24 ص. هسشن ععجرملا 8

 ظ ٠ ةيبرعلا ةغللا يسردم ىوتسمب ضوهنلا يف تايناسللا رثأ «٠ حلاص جاحلا ءد 9 9
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